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1. Liepājas Universitātes studiju virziena 

„Valodu un kultūras studijas, 
 dzimtās valodas studijas un valodu programmas” 

 vispārējs raksturojums 
 

Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās 
valodas studijas un valodu programmas (izņemot tulkošanu)” (turpmāk saīsin. – 
„Valodu un kultūras studijas”) un studiju virzienam atbilstošās programmas 
akreditētas ar Studiju akreditācijas komisijas sēdes lēmumu (Nr. 135) 2013. gada 12. 
jūnijā. Studiju virziens akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam. 

Izmaiņas studiju programmās apstiprinātas: 
- 2014. gada 26. februārī (Nr. 288); 
- 2015. gada 23. janvārī ( Nr. 339); 
- 2015. gada 6. februārī (Nr. 343); 
- 2016. gada 26. jūlijā (Nr. 15A). 

Saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likumā (01.01.2019.) studiju virziena 
„Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” 
akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim.  

 
1.1.Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju  
Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” kopīgais mērķis ir nodrošināt 

studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, 
valodu un kultūras studiju virziena programmās, t.sk., starpdisciplinārās studiju 
programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura 
pētnieciskajai  un profesionālajai darbībai.  

Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” programmas īsteno LiepU 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (HMZF). Studiju virziena attīstības 
stratēģija ir saskaņota ar HMZF un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)1; 
- Liepājas Universitātes Attīstības stratēģija 2016 –2020. gadam2; 
- Zinātniskās institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības 

stratēģija 2015.–2020. gadam3.   
Laikā no 2013. gada HMZF ir nostiprināta fakultātes studiju virzienu attīstības 

vīzija un veikti atsevišķi uzlabojumi. Programmu pārveides pamatmērķi – turpināt 
paplašināt HMZF programmu specializācijas spektru atbilstoši darba tirgus prasībām 
un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā, uzlabot 
programmu kvalitāti un palielināt studentu skaitu.  
 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. 

Virzienā „Valodu un kultūras studijas” īstenotās studiju programmas (sk. 1. 
tabulu)

                                                           
1 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
2 www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
3 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 



1. tabula 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” programmas un to raksturojums 

 

Studiju programmas nosaukums Apjoms 
kredītpunktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds 2018./2019. st. gada 
aktualitātes  

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija 
(43222) 

160 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
filoloģijā akadēmiskais grāds 

Notikusi uzņemšana  

Baltu filoloģija un kultūra (43222) 120 KRP  Pilna laika 
klātienes 
studijas  

Humanitāro zinātņu bakalaura 
filoloģijā akadēmiskais grāds 

Programma slēgta 

Eiropas valodu un kultūras studijas 
(43222) 

120 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds angļu un franču valodu 
un kultūras studijās vai angļu 
un krievu valodu un kultūras 
studijās, vai angļu un latviešu 
valodu un kultūras studijās, vai 
angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijās, vai angļu un 
vācu valodu un kultūras 
studijās 

Notikusi uzņemšana  

Eiropas valodu un kultūras studijas 
(43222) 

160 KRP  Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds angļu un franču valodu 
un kultūras studijās vai angļu 
un krievu valodu un kultūras 
studijās, vai angļu un latviešu 
valodu un kultūras studijās, vai 

Notikusi uzņemšana  
 



angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijās, vai angļu un 
vācu valodu un kultūras 
studijās 

Rakstniecības studijas (45222) 80 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas  

Humanitāro zinātņu 
akadēmiskais maģistra grāds 
rakstniecības studijās 

Notikusi uzņemšana  

Valodniecība  120 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Filoloģijas doktora grāds Notikusi uzņemšana 
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Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” stratēģiskie mērķi un attīstības pamatprincipi 

kopš 2013. gada ir saglabāti, taču katrā gadā izdarītas izmaiņas atsevišķās studiju programmās, 
kuras pakārtotas jaunajām nostādnēm augstākās izglītības darbības plānošanā, aktuālajiem 
Latvijas un ES plānošanas un rīcībpolitikas dokumentiem.4   

Programmās veikto izmaiņu mērķi saistībā ar virziena un LiepU attīstības virzību: 
1) uzlabot programmu kvalitāti un konkurētspēju; 
2) pielāgoties izmaiņām augstākās izglītības piedāvājumā valstī un darba tirgus 

pieprasījumā; 
3) samazināt t.s. mazskaitlīgo programmu skaitu; 
4) attīstīt programmu internacionalizāciju.  

 
Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2013./2014. st. g.  
2014. gada 26. februārī (Nr.288) Studiju akreditācijas komisija akceptēja izmaiņas bakalaura 

studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas”: 
1) akceptēts jauns studiju virziens: angļu un spāņu valodas studijas; 
2) paralēli 3 gadīgajai bakalaura programmai (apjoms 120 KRP) akceptēta 4 gadīgas 

programmas (apjoms 200 KRP) realizācija, tā paredzēta reflektantiem bez 
priekšzināšanām franču, vācu, krievu un spāņu valodās; 

3) akceptētas izmaiņas uzņemšanas nosacījumos (skat. programmas „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” raksturojumu); 

4)  iegūstamais grāds identisks 3 gadīgajai programmai – Humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds angļu un franču valodu un kultūras studijās vai humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds angļu un krievu valodu un kultūras studijās, vai Humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds angļu un vācu valodu un kultūras studijās, vai Humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds angļu un spāņu valodu un kultūras studijās. 

Uzņemšana jaunajā 4 gadīgajā programmā sākta 2014./2015. studiju gadā.  
 
Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2014./2015. st. g. 
2015. gada 6. februārī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu (Nr. 343) „Par 

izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā „Valodu un kultūras studijas, 
dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, kurā iekļautas šādas izmaiņas: 

- Lai sekmētu programmas „Baltu filoloģija un kultūra” konkurētspēju Latvijas augstākajā 
izglītībā, paredzot studiju ciešāku sasaisti ar darba tirgus prasībām un palielinot potenciālo 
programmas absolventu iekļaušanās iespēju darba tirgū, programmā izdarītas būtiskas izmaiņas: 

1) mainīts programmas nosaukumu no „Baltu filoloģija un kultūra” uz „Baltu filoloģija, 
kultūra un komunikācija”; 

2) mainīts programmas ilgums no 3 gadiem uz 4 gadiem; 
3) mainīts programmas apjoms no 120 kredītpunktiem uz 160 kredītpunktiem; 
4) programmas obligātajā daļā (6. semestrī) iekļauti komunikācijas zinātņu kursi 10 KRP 

(Komunikācijas teorija, Publiskās attiecības: teorija un prakse, Lietišķā komunikācija, 
Kultūras menedžments, Starpkultūru komunikācijas pamati);  

5) programmas virziena „Baltu valodas studijas” izvēles daļā iekļauti lietuviešu valodas 
un kultūras studiju kursi 30 KRP apjomā, kuru realizācija notiks Klaipēdas 
Universitātē; 

6) programmas virziena „Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas” izvēles daļā (7. 
un 8. semestrī) iekļauti literatūras un komunikācijas (īpaši, publicistikas)  kursi  30 
KRP apjomā. 

                                                           
4 Sk. atsauces uz šiem dokumentiem: https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
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Uzņemšana jaunajā 4-gadīgajā programmā „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” sākta 
2015./2016. studiju gadā, no šī gada vairs nenotiek uzņemšana programmā „Baltu filoloģija un 
kultūra”. 

- Lai palielinātu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 
potenciālo absolventu iekļaušanās iespējas darba tirgū un optimizētu viena studiju virziena 
maģistra studijas LiepU, programmā „Rakstniecības studijas” tiek integrēts maģistra studiju 
programmas „Latviešu filoloģija” saturs un paplašināti maģistra studiju programmas 
„Rakstniecības studijas” specializāciju un izvēles daļas (B) piedāvājumi: 

- modulis ”Valodniecības teorija un prakse” (19 KRP), 
- modulis „Latviešu literatūras un kultūras pētniecība” (10 KRP),  
- modulis „Latviešu valodas pētniecība” (10 KRP),  
- modulis „Publicistika” (10 KRP).  

Uzņemšana pārveidotajā programmā sākas 2015./2016. studiju gadā, līdz ar to netiek 
plānota uzņemšana akadēmiskajā maģistra programmā „Latviešu filoloģija”, kurā iepriekšējos 
gados ir bijis samazināts studentu skaits. 

- Lai nodrošinātu iespēju precīzāk diferencēt reflektantu zināšanu līmeni otrajā svešvalodā, 
mainītas bakalaura programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 3-gadīgā virziena (120 
KRP, ar vācu/franču/krievu/spāņu valodas priekšzināšanām) uzņemšanas prasības, 
iestājpārbaudījumā iekļaujot pārrunas otrajā svešvalodā. 

 
Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2015./2016. st. g.  
2015./2016. st. g. tika veikti priekšdarbi, lai sagatavotos bakalaura studiju programmas 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” specializācijas virziena „Angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijas” uzņemšanai 2016./2017. st. g. – nodrošināti mācībspēki spāņu valodas un 
kultūras apguvei, izstrādāti studiju plāni.  

2016. gada 17. augustā pieņemts Studiju akreditācijas komisijas lēmums (Nr. 16), kurā tika 
apstiprinātas izmaiņas akadēmiskajā studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas”.  

Lai nodrošinātu iespēju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” visos 
specializācijas virzienos (angļu-franču, angļu-krievu, angļu-spāņu, angļu-vācu valodu un 
kultūras studijās) studēt ārzemju studentiem, kā arī apgūt latviešu valodu kā svešvalodu izvēles 
specializācijas virzienā „Angļu un latviešu valodu un kultūras studijas”, tika apstiprinātas šādas 
izmaiņas:  

1) mainītas uzņemšanas prasības, iekļaujot iestājpārbaudījumu – pārrunas franču, vai 
krievu, vai latviešu, vai spāņu, vai vācu valodā; 

2) papildinātas iegūstamā grāda iespējas: humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un 
franču valodu un kultūras studijās, vai angļu un krievu valodu un kultūras studijās, 
vai angļu un latviešu valodu un kultūras studijās, vai angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijās, vai angļu un vācu valodu un kultūras studijās; 

3) abu studiju ilgumu programmas A daļā iekļauti atsevišķi studiju kursi ārzemju 
studentiem; 

4) papildināta izvēles (B) daļa: 
- 4-gadīgās programmas B daļā iekļauts jauns izvēles modulis „Latviešu valodas 
pamati” 26 KRP apjomā – kursus „Latviešu valodas pamati: fonētika”, „Latviešu 
valodas pamati: gramatika I, II”, „Latviešu valodas pamati: ortogrāfija I, II”, 
„Latviešu valodas pamati: komunikācija I, II”, „Latviešu valodas pamati: teksta 
analīze I, II”. 
- 3-gadīgās un 4-gadīgās programmas B daļā iekļauts jauns izvēles modulis „Latviešu 
valodas un kultūras studijas” 41 KRP apjomā – kursus „Latviešu valoda: praktiskā 
gramatika I, II, III, IV”, „Latviešu valoda: leksikostilistika  I, II”, „Rakstveida un 
mutvārdu saziņa latviešu val. I, II, III, IV”, „Latviešu valoda: praktiskā fonētika”, 
„Kultūras studijas: Baltija I, II”, „XX. gs. latviešu literatūra oriģinālvalodā”, 
„Tulkošanas prakse: latviešu val.”, „Ievads valodniecības studijās: latviešu val.”. 
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Uzņemšana programmā plānota 2016./2017. st. g.  
 
Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2016./2017. st. g.  
2016./2017. st. g. notika pirmā uzņemšana bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” specializācijas virzienā „Angļu un spāņu valodu un kultūras studijas” un 
ārzemju studentu uzņemšana. 

Lai palielinātu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 
specializācijas iespējas, tika papildināta B daļas izvēle – iekļauts un īstenots modulis 
„Daiļliteratūras tulkošana”; tika veiktas iestrādes izvēles moduļa „Dramaturģija” sagatavošanai 
uzņemšanai 2017./2018. st. gadā. 

 
Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2017./2018. st. g.  
2017./2018. st. g. studiju programmās nav notikušas būtiskas izmaiņas. Studiju programmā 

„Rakstniecības studijas” iekļauts iepriekš izstrādātais izvēles modulis „Dramaturģija”. Studiju 
programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas” palielinājusies ārzemju studentu uzņemšana. 
Studiju programmā Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija palielinājies uzņemto studentu 
skaits. 
 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2018./2019. st. g.  
2018./2019. st. g. studiju programmās nav notikušas būtiskas izmaiņas. Studiju programmā 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” samazinājies uzņemto studentu skaits, izdarītas 
atsevišķas izmaiņas programmas īstenošanā, lai konkrētus studiju kursus būtu iespējams docēt 
kopā ar citām studiju programmām („Kultūras vadība”, „Jauno mediju māksla”), tādējādi 
konsolidējot resursus. Atrasts šīs programmas virziena „Baltu valodu studijas” optimālais 
lietuviešu valodas studiju modelis, lai neveidotos ilgstošs pārrāvums valodniecības studijās un 
vienlaikus tās būtu iespējams īstenot nelielam studentu skaitam. Līdzīgi arī programmā „Eiropas 
valodu un kultūras studijas” veikta resursu konsolidācija, aizstājot atsevišķus plānā paredzētos 
studiju kursus ārzemju studentiem ar citiem kursiem, kuri tiek īstenoti citās LiepU fakultātēs 
kopā ar Erasmus studentiem. 
 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 
darba devēju aptaujas rezultāti. 

Studiju programmās īstenotās izmaiņas veiktas, pamatojoties darba tirgus prasībās:  
1) padziļinātas lietuviešu valodas apguves iespējas programmā „Baltu filoloģija, kultūra 

un komunikācija” ir atbilstošas Kurzemes kā Lietuvas pierobežas teritoriālā 
novietojuma vajadzībām kultūras, tūrisma un ekonomisko sakaru  veidošanā; 

2) izvēles kursu paplašinājums maģistra studiju programmā „Rakstniecības studijas” 
saistīts ar specializēšanās iespēju literārajā rediģēšanā, kritiskajā vai radošajā 
rakstīšanā, filoloģijas pētniecībā. 

3) akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 
izmaiņas ierosinātas, lai piedāvātu ārvalstu pilsoņiem iespēju iegūt augstāko izglītību 
un apgūt angļu un franču, krievu, vācu valodas, kas potenciāli var palīdzēt integrēties 
dzīvei ES valstīs un paplašināt šo personu nodarbinātības iespējas. Specializācijas 
virziena „Angļu un latviešu valodu un kultūras studijas” potenciāli var palīdzēt 
integrēties un iesaistīties Latvijas darba tirgū gan Latvijā dzīvojošajiem 
citvalodīgajiem, gan arī ārvalstu pilsoņiem. 

Darba devēji piedalījušies atsevišķās ekspertu vizītēs, kurā izskatītas programmu izmaiņas. 
Sadarbība ar darba devējiem virziena darbības nodrošināšanā, studiju un ārpusstudiju pasākumu 
organizēšanā ir regulāra, tāpēc darba devēju viedoklis par virziena programmām tiek apzināts 
regulārā komunikācijā. 

 
1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
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HMZF mācībspēki fakultātes SVID analīzi veica 2015. gada maijā/jūnijā (kopsavilkums 
analizēts HMZF kopsapulcē 2015. gada 18. jūnijā), vērtējot fakultātes darbību studiju, 
pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības jomās, kā arī fakultātes darba organizāciju, 
iekšējo un ārējo komunikāciju. 

2015./2016., 2016./2017., 2017./2018. studiju gadā atkārtota analīze nav veikta, taču 
programmās izdarītās izmaiņas ir vērstas uz to, lai samazinātu negatīvos faktorus un 
produktīvāk izmantotu iespējas.  
Piemēram – veiktās darbības Vājo pušu novēršanai: 
 
Mazs studentu skaits, studiju pārtraukšana Mazskaitlīgo programmu pārveide, studiju 

satura integrācija, kopīgu kursu īstenošana, 
regulārs darbs ar studentiem (individuālas un 
kolektīvas sarunas, aptauju analīze) 

Nepietiekami izstrādāta programmu 
popularizēšanas sistēma 
Nepietiekama sadarbība ar skolām 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LiepU bibliotēkas krājumu nepietiekamība 
 

Arvien lielāka iesaistīšanās pilsētas un reģiona 
kultūras dzīvē, organizējot lasījumus, 
piedaloties kultūras pasākumu organizēšanā 
(piemēram, Dzejas dienas), Valodu un kultūras 
studiju skolas darbs 2018./2019. st. g. rudens 
semestrī 
Sociālo tīklu iespēju izmantošana programmu 
popularizācijai 
Docētāju iesaistīšanās Latvijas skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu konferences 
reģionālā posma organizēšanā un darbu 
izvērtēšanā 
 Skolotāju konsultēšana un pedagogiem 
adresēto kursu vadīšana 
Regulārs bibliotēkas krājumu papildinājums 
humanitārajās zinātnēs. Bibliotēkas krājuma 
komplektēšana notiek atbilstoši studiju 
programmu vajadzībām, sadarbībā ar 
mācībspēkiem, saskaņā ar „Komplektēšanas 
politiku” un KVS procedūru „A-10-2 
Bibliotēkas fondu komplektēšana” 

Tehnoloģiskā aprīkojuma trūkums valodu 
apguvē 
Nepietiekams materiālais atbalsts zinātnisko 
aktivitāšu veikšanai  
Neliels starptautiski indeksētās datu bāzēs 
(SCOPUS) iekļautu publikāciju skaits  
 
 
 
Nepietiekama profesūras iesaistīšanās LZP 
ekspertu darbā 
 
HMZF turpinājumizdevumu starptautiskās 
nozīmības nepietiekamība 

Iekārtots lingafonijas kabinets svešvalodu 
apguves vajadzībām 
HMZF notiek materiālo resursu (fakultātes 
attīstības fonda un Zinātniskās darbības 
attīstības fonda) fokusēšana konkrētu mērķu 
sasniegšanai (atbalsts un snieguma finansējums 
sniegts tiem docētājiem, kuri nodrošina 
starptautiskas publikācijas, publikācijas 
datubāzēs)  
LZP eksperta statusu ieguvuši Diāna 
Laiveniece, Linda Lauze, Benedikts Kalnačs, 
Dce Markus  
2017./2018. st. g. HMZF zinātniskais žurnāls 
un krājumi iekļauti datubāzē EBSCO, tiek 
meklētas citu datubāzu iespējas 
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Izdevuma nosaukums EBSCO datubāzes nosaukums, kur 
izdevums indeksēts 

Language Acquisition: Problems and 
Perspectives: Conference Proceedings 

Academic Search Complete 

Word: Aspects of Research: Conference 
Proceedings 

Academic Search Complete 

Scriptus Manet: Journal of Humanities and 
Arts 

Humanities Source Ultimate  

 EBSCO Discovery Service (EDS) 

Current Issues in Research of Literature and 
Culture: Conference Proceedings 

EBSCO Discovery Service (EDS) 

  
2018./2019. st. g. HMZF izdevumi iekļauti 
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
datubāzē (DOM) 
 

Tā kā pēdējo gadu laikā ir samazinājies studentu skaits studiju programmā „Baltu filoloģija, 
kultūra un komunikācija”, kā arī bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” studentu un absolventu aptaujās ir vērojama kritiska attieksme pret programmas satura 
daļu un neatbilstību darba tirgus prasībām, ir nepieciešams domāt par virziena bakalaura līmeņa 
programmu pārveidi. Šī iemesla dēļ 2020. gadā iecerēta atkārtota virziena bakalaura līmeņa 
programmu SVID analīze. 
 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības: Humanitāro 

un mākslas zinātņu fakultāte, Studiju daļa, bibliotēka, Informācijas tehnoloģiju centrs, Ārzemju 
sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa u.c. Sadarbībā ar LiepU Kurzemes Humanitāro institūtu 
notiek studentu pētnieciskās darbības organizēšana un pētniecības integrēšana studiju procesā. 
Sadarbībā ar HMZF studiju virziena „Mākslas” programmām notiek studentu radošās darbības 
organizēšana un integrācija studiju procesā. 

Studiju virziena īstenošanu pamatā nodrošina HMZF dekāne, vecākā sekretāre, humanitāro 
zinātņu jomas referente, programmu direktori, kā arī lietvede. Šis amats fakultātē tika ieviests 
2015./2016. st. g., kad LiepU notika studiju pārvaldības modeļa pārmaiņas – atsevišķas Studiju 
daļas funkcijas tika uzticētas fakultātēm, ieviešot lietvedes amatu fakultātē. Kopš 2017./2018. st. 
g. LiepU notikusi atteikšanās no zinātnes nozaru vadītājiem, bet ir ieviesti studiju virziena 
vadītāji, kuru uzdevums – pārraudzīt un koordinēt studiju virzienu darbību. Zinātniskās darbības 
pārraudzīšanas funkcijas veic fakultātes dekāne, nepastarpināti sadarbojoties ar fakultātes 
mācībspēkiem. 

Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par studijām, 
Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā vienošanās par 
atsevišķu funkciju veikšanu.  

Fakultāte organizē studiju programmu direktoru darbu, tā kontrolē un vērtēšanā lielā mērā 
iesaistīta arī fakultātes dome. Fakultātes domes pārziņā ir plašs izskatāmo studiju jautājumu loks: 
domē tiek apstiprināti licencēšanas un akreditācijas dokumenti, ikgadējie studiju plāni, studiju 
programmu pašnovērtējuma ziņojumi, studiju noslēguma darbu temati, vadītāji, recenzenti u.tml. 
jautājumi. Vairāki no šiem jautājumiem sagatavošanas stadijā tiek apspriesti dažādās mācībspēku 
grupās (studiju virziena docētāju, atsevišķā studiju programmā iesaistīto docētāju, zinātnes 
nozaru/apakšnozaru grupās). Fakultātes domes un mācībspēku sanāksmes tiek protokolētas, tajās 
izteiktās rekomendācijas ir pamats fakultātes domē pieņemtajiem lēmumiem. Fakultātes vadības 
pārziņā ir studiju procesa norises kontrole. Informācija par nenotikušajām nodarbībām un to 
atstrādāšanas grafiki ir pieejami pie sekretāres. 
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Fakultātes domē tiek izskatīti zinātniskās darbības pārskati un turpmākie plāni, mācībspēku 
radošo atvaļinājumu plāni un atskaites, izdevējdarbības un konferenču plāni.  

2018./2019. st. g. uzsākta Studiju virzienu padomju darbība: izstrādāts Studiju virzienu 
padomju nolikums (http://kvs.liepu.lv/d.php?f=dc0e3278091799dbd04dfee58b6187fa50c30713), 
apstiprināta studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” padome 
(http://kvs.liepu.lv/d.php?f=c7c740e1cb35e0bfbcc4dedec4a543eed80fb63a)  
 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums: 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 
nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums 
literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta ko veido augstskolas 
ienākošie un izejošie naudas līdzekļi, to plāno katram kalendārajam gadam un apstiprina Senātā. 
Ienākošie un izejošie naudas līdzekļi budžetā sadalīti pa galvenajiem izmaksu veidiem. 
Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, un to apstiprina Senāts. 

Finanšu resursus studiju procesa nodrošināšanai LiepU pamatā veido:  
 valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai; 
 saņemtie naudas līdzekļi no LiepU sniegtiem maksas pakalpojumiem, t. sk. 

studiju maksas ieņēmumi; 
 atskaitījumi no projektiem LiepU centralizēto izdevumu segšanai; 
 ziedojumi un dāvinājumi; 
 īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi; 
 citi pašu naudas līdzekļu ieņēmumi; 
 naudas līdzekļu atlikums pamatbudžeta bankas kontā no iepriekšējā kalendārā 

gada. 
Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu saskaņā ar 

MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministriju un Liepājas 
Universitāti par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu. 

Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu 
apmēru, atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina LiepU Senāts. 

LiepU finanšu resursi tiek novirzīti visu augstskolā īstenoto studiju virzienu un studiju 
programmu izmaksu segšanai. Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU 
normatīvajiem dokumentiem par pamatbudžeta plānošanu, nosakot personāla likmju skaitu 
nākamajam katram akadēmiskajam gadam atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un LiepU normatīvajiem dokumentiem (personāla likmju 
skaits pārskatīts un precizēts, ņemot vērā uzņemšanas rezultātus), kā arī atlīdzības plānu katram 
budžeta gadam.  

Finansējums literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datubāžu abonēšanai iekļauts 
LiepU kopējā pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti studiju un 
pētniecības resursi LiepU bibliotēkā.  

Atkarībā no attīstības prioritātēm augstskola nepārtraukti rūpējas par cilvēkresursu attīstību, 
materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un atjaunošanu (t.sk. reklāmas un studiju programmu 
popularizēšana, telpu uzturēšana un remonts, inventāra un pamatlīdzekļu nomaiņa, datortehnikas 
un IT programmatūras nepārtraukta atjaunošana, uzturēšana un attīstība, u.c. izdevumi). 

Katru kalendāro gadu LiepU un LiepU Studentu padome, lai atbalstītu un sekmētu studējošo 
pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības līgumu un nosaka piešķirto finansējumu no LiepU 
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pamatbudžeta, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši Augstskolas 
likumam 53. pantam. 

Fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta apmērs tiek piešķirts no attiecīgās fakultātes 
pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu resursiem plānotajam kalendārajam gadam 
atbilstoši „Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un izmantošanai (apstiprināta ar LiepU 
rektora v.i. 02.02.2016. rīkojumu Nr.10-v)”. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi pēc HMZF 
Domes lēmuma pamatā tiek izmantoti studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” docētāju 
pētnieciskajam darbam nepieciešamo komandējumu un citu fakultātes darbības organizatorisko 
izdevumu segšanai.  

LiepU pamatbudžetā katrā kalendārā gadā tiek izveidots zinātniskās darbības attīstības 
fonds. Par tā sadali fakultātēm/ institūtiem lemj Zinātnes padome saskaņā ar dokumenta „Kārtība 
fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un izmantošanai” 4. punktu: „No Universitātes zinātniskās 
darbības attīstības fonda piešķirtie līdzekļi paredzēti tādu zinātnisko rezultātu sasniegšanai, kas 
veicina Liepājas Universitātes statusa nostiprināšanu: 4.1. akadēmiskā personāla dalībai 
ārzemju/starptautiskās konferencēs/ kongresos, ja referāts pilnā apjomā tiek publicēts vai pēc 
referāta nolasīšanas tiek iesniegts zinātnisks raksts; 4.2. akadēmiskā personāla publikācijām 
starptautiskajās datubāzēs iekļautajos izdevumos; 4.3. akadēmiskā personāla izstrādātām 
zinātniskajām monogrāfijām (atbilstoši LZP apstiprinātajiem zinātniskās monogrāfijas 
kritērijiem); 4.4. LiepU zinātnisko žurnālu sagatavošanai.” 

HMZF Dome 2015. gada 30. marta (Domes sēdes lēmums Nr.12) apstiprināja HMZF 
prioritātes zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadalē: 

1) HMZF zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet” sagatavošana un izdošana; 
2) virziena docētāju monogrāfiju izstrāde; 
3) virziena docētāju starptautiskas zinātniskās konferences ārzemēs, kurās paredzētas 

publikācijas; 
4) virziena docētāju starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā, kurās paredzētas 

publikācijas. 
LiepU studiju virzienu programmu īstenošanai tiek izmantoti arī Liepājas pilsētas Domes 

piešķirtie līdzekļi akadēmiskā personāla atbalstam (saskaņā ar ikgadēju LiepU un Liepājas 
pilsētas Domes līgumu).  

HMZF Liepājas pilsētas Domes līdzekļi izmantoti virziena programmu kvalitatīvai darbībai 
nepieciešamo viesdocētāju un kvalificētu mācībspēku piesaistei.  

Virziena „Valodu un kultūras studijas” īstenošanai ilgstoši bija pieejami IZM piešķirtie 
līdzekļi latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās 
darbības nodrošināšanai. 

2015., 2016. un 2017. gadā LiepU noslēdza vienošanos ar Izglītības un Zinātnes ministriju 
(IZM) par finansiālu atbalstu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju 
programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai. Fakultātē tika izstrādāta „Kārtība piešķirtā 
finansējuma izlietošanai”. Piešķirtais finansējums tika izmantots virziena bakalaura un maģistra 
programmu zinātniskās un radošās darbības nodrošināšanai. Lēmumu par IZM piešķirto līdzekļu 
sadales principiem, finansējuma piešķiršanas kārtību un sasniegto rezultātu atbilstību mērķiem 
pieņēma HMZF Dome.  

2018. un 2019. gadā līgums ar IZM vairs netika noslēgts. 
Pētnieciskā darba atbalstam virziena docētājiem pieejams Valsts budžeta 

apakšprogrammas 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums”, kas paredzēts akadēmiskā 
personāla (docentu, asociēto profesoru un profesoru), kas nav ievēlēti pētniecības personāla 
akadēmiskajos amatos, pētnieciskā darba daļējai nodrošināšanai. Šī finansējuma sadalījums 
HMZF notiek katra kalendārā gada beigās atkarībā no docētāju pētnieciskā darba rezultātiem, tā 
sadales prioritātes: publikācijas Scopus, publikācijas citās datu bāžes, monogrāfijas, 
starptautiskas zinātniskas publikācijas. 
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1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 
kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

2013. gadā izveidots virziena „Valodu un kultūras studijas” akreditēto programmu 
akadēmiskā personāla saraksts. Docētāju izmaiņas 2018./2019. st. g. pārskatā aktualizētas (sk. 2. 
tabulu). 

 



2. tabula 
Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums 

 
 
Nr. 
p.k. 

 
 

Vārds, 
uzvārds 

 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais  
vai akadēmiskais/ 

profesionālais 
grāds 

 
 

Studiju programma 

 
 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Ieva 
Ančevska 

Docente, 
pieņemta uz 
laiku 

Dr.philol. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Baltu mitoloģija un folklora 
(4 KRP) 
 

2. Agata Babina Lektore, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Mg. hum. zin. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
(kods 43 222) 

 

B Spāņu  valodas pamati: 
gramatika I, II (8 KRP) 
B Spāņu valodas pamati: 
komunikācija I, II (6 KRP) 
B Spāņu valodas pamati: teksta 
analīze I, II (6 KRP) 
BSpāņu valoda:praktiskā gramatika 
I,II (8KRP) 
B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
spāņu valodā I, II, III, IV (10KRP) 
B Kultūras studijas:Spānija, Latīņ-
amerika I,II(4KRP) 
B XX.gs.spāņu literatūra oriģināl-
valodā ( 2KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

3. Inese Ansule Lektore, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Mg.philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
(kods 43 222) 

A Latviešu valoda ārzemju 
studentiem I (4 KRP) 
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4. Elita  

Balčus 
Lektore, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Mg. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
(kods 43 222) 

 

B Vācu valoda: praktiskā gramatika 
I, II, III, IV (8 KRP) 
B Vācu valoda: praktiskā fonētika 
(2 KRP) 
B Vācu valodas pamati: fonētika 
(2KRP) 
B Vācu valodas pamati: gramatika 
I,II (8 KRP) 
B Vācu valodas pamati: 
ortogrāfija I (2 KRP) 
B Vācu valodas pamati: teksta 
analīze  I, II (6 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

5. Oļegs 
Beļajevs 

Docents, 
ievēlēts 

Dr. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

B Franču valoda: leksikostilistika I, 
II (4 KRP)  
B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
franču valodā IV (4 KRP) 
B Franču valoda: praktiskā 
gramatika III, IV (8 KRP) 
B Kultūras studijas: Francija, 
frankofonās valstis I, II (2 KRP) 
B Franču valodas pamati: teksta 
analīze  I,II (6 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

6. Inga  
Bliska 

Docente, 
ievēlēta 

Dr.philol. 
 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

B Franču valoda: praktiskā 
gramatika I, II (8 KRP)  
B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
franču valodā I,  II, III,IV (10 KRP) 
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 Studiju/bakalaura darbi 

7. Dace Bluķe Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg.art. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Kultūras menedžments (2 KRP) 
B Kultūras politika (1 KRP) 
B Radošo industriju attīstība (2 
KRP) 
B Kultūras projektu izstrāde (2 
KRP) 

8. Rasa 
Bugavičute-
Pēce 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. Rakstniecības 
studijās 

Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222 

B Dramaturģiskā darba veidošanas 
pamati (2 KRP) 

9. Dagnija 
Deimante 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. paed.  Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Praktiskā angļu valoda I,II (8 
KRP) 
A Rakstveida un mutvārdu saziņa 
angļu valodā III  (2 KRP) 
A Angļu valoda: praktiskā 
gramatika I, II, III, IV (8 KRP) 
A  Ievads valodniecības studijās: 
angļu valoda (1 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

10. Maija 
Demitere 

Lektore,  
pieņemta uz 
laiku 

Mg. art., 
doktorante 

Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Ekrāna informācijas dizains  
(2 KRP) 

11. Linda  
Gaile 

Lektore, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Mg. Eiropas 
integrācija,  
Mg. philol., 
doktorante 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

B Tulkošanas prakse: vācu valoda 
(2 KRP) 
B Vācu valoda: leksikostilistika I, 
II (4 KRP) 
B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
vācu valodā I, II,  III, IV (10 KRP) 
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B Vācu valodas pamati: ortogrāfija 
II (2 KRP) 
B Vācu valodas pamati: 
komunikācija I, II (6 KRP) 
B Ievads valodniecības studijās: 
spāņu valoda (1 KRP) 
B Ievads valodniecības studijās: 
vācu valoda (1 KRP) 
B Spāņu valoda: leksikostilistika I, 
II (4 KRP) 
B Spāņu valoda:praktiskā fonētika 
(2KRP) 
B Spāņu valodas pamati: fonētika  
(2 KRP) 
B Spāņu valodas pamati: 
ortogrāfija I, II (4 KRP) 
B Spāņu valoda:praktiskā 
gramatika III, IV(8KRP) 
BTulkošanas prakse:spāņu 
valoda(2KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

12. Inta Genese-
Plaude 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. philol., 
doktorante 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Ievads kultūras studijās I, II 
(4 KRP) 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Latviešu literatūras un kultūras 
vēsture I (2 KRP) 
A Kultūras studijas (6 KRP) 
B Kultūras identitāte (2 KRP) 
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B Literatūras kritika: teorija un 
prakse I,II (4 KRP) 
B Kultūras identitāte (2 KRP) 
B Publicistikas praktikums I,II (4 
KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija (2 KRP) 
B Literatūras un teātra kritika  (2 
KRP) 

13. Ērika Gintere Lektore, Mg. sc. soc. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Starpkultūru komunikācijas 
pamati (2 KRP) 
A Komunikācijas teorija  (2 KRP) 

14. Gita Girņus Lektore, 
pieņemta  uz 
laiku 

Mg. philol.  Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Praktikums latviešu folklorā 
(2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Latviešu folkloras un literatūras 
kopsakaru pētniecība ( 2KRP) 

15. Agita Gritāne  Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. art. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Pasaules un Baltijas mākslas 
vēsture (2 KRP) 

16. Andris 
Grīnbergs  

Lektors, 
pieņemts uz 
laiku 

 Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Dzejas rakstīšanas pamati  (2 
KRP) 
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17. Lauris 
Gundars 

Docents, 
pieņemts uz 
laiku 

Mg.art. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

B Dramaturģisko tekstu jaunrades 
teorija un metodoloģija I,II,III ( 10 
KRP) 

18. Zanda 
Gūtmane 
 
 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. philol. 
 
 
. 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Pasaules literatūra un kultūra  I 
(2 KRP) 
 
 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

A Zinātniskā pētniecība I,II,II (3 
KRP) 
A Aktuālie procesi literatūrā: 
tulkotā literatūra (1 KRP) 
B Prozas tulkošana Latvijā: vēsture 
un mūsdienas  (1 KRP) 
B Postmodernisma literatūras 
paradigma: I (3 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Baltijas literatūra I (3 KRP) 
B Pasaules literatūras un kultūras 
vēsture: I,II (4 KRP) 
B Pasaules literatūra: modernisms 
un postmodernisms I (3 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

19. Anita Helviga Docente, 
ievēlēta 

Dr.philol. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 
(2 KRP) 
A Mūsdienu latviešu valoda: 
morfoloģija, stilistika (4 KRP) 
B Latviešu valodas morfēmika un 
vārddarināšana (2 KRP) 
B Literatūrzinātnes terminoloģija (2 
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KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Ievads vispārīgajā valodniecībā 
(2 KRP) 
A Mūsdienu latviešu valoda: 
fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 
A Mūsdienu latviešu valoda: 
morfoloģija (2 KRP) 

20. Jana Rūce Lektore, 
pieņemta uz 
laiku, kopš 
2016./2017. st. 
g. 

Mg.paed. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Prozas rakstīšanas pamati 
(2 KRP) 
 

21. Sigita 
Ignatjeva 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. Rakstniec. 
studijās, 
Mg. philol. 

Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

B Prozas tulkošana Latvijā: vēsture 
un mūsdienas  (1 KRP) 
B Dzejas (vai drāmas) tulkošanas 
teorija un prakse  (2 KRP) 
B Dramaturģijas tulkošana Latvijā: 
vēsture un mūsdienas (2 KRP) 
B Prozas tulkošanas teorija un 
prakse (2 KRP) 
B Daiļliteratūras rediģēšana  
(2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A XX.gs. angļu literatūra 
oriģinālvalodā 
A Tulkošanas metodika un prakse: 
angļu valoda 
Studiju/ bakalaura darbi 
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22. Pāvels Jurs Asociētais 
profesors, 
ievēlēts 

Dr.paed. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Eiropas vēsturiskais un mūsdienu 
tēls (2 KRP)  
 

23. Baiba 
Kačanova 

Docente, 
pieņemta uz 
laiku 

Dr.philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Angļu valoda: praktiskā 
gramatika I, II (6 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

24. Benedikts 
Kalnačs 

Profesors, 
ievēlēts 
 
 

Dr. habil. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Pasaules literatūra un kultūra II 
(2 KRP) 
 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuāli procesi: teātris  (1 KRP) 
B Latviešu teātra un drāmas 
pētniecība (2 KRP) 
B Drāmas teorija un analīze 
(2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
marksisms, postkoloniālisms 
(2 KRP) 
B Dramaturģiska darba veidošanas 
pamati (2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Baltijas literatūra II (2 KRP) 
B Literatūras veidu un žanru 
teorija: drāma (2 KRP) 
B Pasaules un Baltijas teātra 
vēsture (2 KRP) 
B Pasaules literatūra: modernisms 
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un postmodernisms II (2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

25. Indra Kalniņa Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. sc. educ., Mg. 
philol. 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

A Angļu valoda: praktiskā fonētika 
(2 KRP) 
A Kultūras studijas: Lielbritānija I, 
II (4 KRP) 
A Angļu valoda: leksikostilistika I, 
II (4 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

26. Valentīna 
Kaļiņina 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. paed. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
(kods 43 222) 

 

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
krievu valoda III, IV (4 KRP) 
B Krievu valoda: leksikostilistika I, 
II (4 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 
B Krievu  valodas pamati: 
ortogrāfija I,II (4 KRP) 
B Krievu  valodas pamati: teksta 
analīze I, II (6 KRP) 
B Krievu  valodas pamati: 
komunikācija (6 KRP) 
B Tulkošanas prakse: krievu valoda 
(2 KRP) 
B Krievu valoda: praktiskā 
gramatika I, II (8 KRP) 
B Krievu valodas pamati: 
gramatika I,II (8 KRP) 

27. Juris Andrejs 
Kastiņš 

Profesors, 
ievēlēts  
 

Dr. habil. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 

B XX. gs. vācu literatūra 
oriģinālvalodā (2 KRP) 
B Vācu valoda: praktiskā gramatika 
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  (kods 43 222) 
 

I, II, III, IV (8 KRP)  
B Kultūras studijas: Vācija, 
Austrija, Šveice I, II (4 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

28. Daļa 
Kiseļūnaite 

Klaipēdas 
Universitāte, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Dr. habil. hum. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: 
leksikoloģija (2 KRP) 
B Mūsdienu lietuviešu valoda: 
fonētika, ortoepija un gramatika (4 
KRP) 
B Mūsdienu lietuviešu valoda: 
morfoloģija, vārddarināšana, 
ortogrāfija (4 KRP) 
B Tulkošanas teorija un prakse: 
lietuviešu valoda I,II (4 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

29. Ārija 
Kolosova 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. hist. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Baltu etniskā vēsture (2 KRP) 

30. Anda 
Kuduma 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuālie procesi literatūrā: 
latviešu literatūra (2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
feminisms (1 KRP) 
B Postmodern. literatūras 
paradigma: II (3 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

A Latviešu literatūras un kultūras 
vēsture: IV (3 KRP) 
B Jaunākā latviešu literatūra I 
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 (kods 43 222) (3 KRP) 
B Jaunākā latviešu literatūra I, II 
(5 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

31. Ilze 
Kļepikova 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Redaktora darbs drukātajos un 
elektroniskajos medijos  (2 KRP) 

32. Diāna 
Laiveniece 

Profesore, 
ievēlēta  

Dr. paed. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Teksts sociālajā komunikācijā  (2 
KRP) 
B Daiļdarba teksta lingvostilistiskā 
analīze  (2 KRP) 
B Latviešu valodas mācību grāmatu 
vēsture (2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 
(2 KRP) 
B Teksta lingvistiskā analīze II 
(1 KRP)  
B Tekstveides lingvistiskie pamati 
(2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Zinātnes valoda starpkultūru 
kontekstā I–II  
B Lietišķās valodniecības vēsture un 
nacionālā specifika  
B Valodu apguves lingvistiskie 
aspekti  
Promocijas darbi 

33. Velga Laugale Docente, Dr. philol. Bakalaura studiju programma A Mūsdienu latviešu valoda: 
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 ievēlēta 
 

 
 
 

„Eiropas valodu un kultūras 
studijas” 

 (kods 43 222) 
 

fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 
A Latviešu valodas kultūra (2 KRP) 
 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Tekstveides morfostilistiskais 
aspekts (2 KRP) 
B Latviešu leksikogrāfija (3 KRP) 
B Latviešu terminoloģija (2 KRP) 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 
leksikoloģija (2 KRP) 
B Teksta lingvistiskā analīze 
(1 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

B Valodas standartizācija un 
valodas kultūra  
Promocijas darbi 

34. Benita 
Laumane 

Vadošā pētniece 
LiepU 
Kurzemes 
Humanitārajā 
institūtā, 
ievēlēta 

Dr. habil. philol. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas I: 
semantika  
B Latviešu onomastika  
Promocijas darbi 
 

35. Linda Lauze 
 

Profesore, 
ievēlēta 
 
 

Dr. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
(kods 43 222) 

 

A Mūsdienu latviešu valoda: 
sintakse (2 KRP) 
A Latviešu valodas praktikums: 
interpunkcija (2 KRP) 
A Latviešu valoda ārzemju 
studentiem II ( 4KRP) 

    Maģistra studiju programma  A Tekstveide (2 KRP) 
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„Rakstniecības studijas”  
 (kods 45 222) 

B Sociolingvistikas aktualitātes  
(2 KRP) 
B Aktuāli procesi latviešu valodā  
(2 KRP) 
B Lingvistiskā pragmatika   
(2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 
sintakse (2 KRP) 
B Latviešu valodas interpunkcija 
(2 KRP) 
B Sociolingvistika (2 KRP) 
B Teksta lingvistiskā analīze 
(2 KRP) 
B Sociolingvistika (2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: gramatikas 
pētniecība  
A Zinātnes valoda starpkultūru 
kontekstā I–II  
B Sociolingvistikas teorija un 
virzieni  
B Zinātnes valodas studijas (latviešu 
valoda)  
Promocijas darbi 

36. Edgars Lāms Profesors, 
ievēlēts 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuālie procesi literatūrā: 
populārā literatūra (1 KRP) 
B Prozas teorija un analīze (2 KRP) 
B Reģionālā literatūra un literatūras 
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pētniecība (2 KRP) 
B Latviešu prozas pētniecība   
(2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Latviešu literatūras un kultūras 
vēsture: II (3 KRP) 
A Latviešu literatūras un kultūras 
vēsture: III (2 KRP) 
B Literatūras veidu un žanru 
teorija: proza (2 KRP) 
B Modernisms latviešu literatūrā 
(2KRP) 
B Populārā kultūra un  literatūra 
(2 KRP) 
B Latviešu romāna vēsture (2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

37. Vēsma 
Lēvalde 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. art. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Publicistikas pamati un žanri 
 (2 KRP) 
B Publicistiskas praktikums I  
(2KRP) 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Literatūras un teātra kritika 
 (2 KRP) 

38. Dace Markus Profesore, 
ievēlēta 

Dr. habil. philol. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

Promocijas darbu vadīšana 

39. Haralds 
Matulis 

Lektors, 
pieņemsa uz 
laiku 

Mg.phil. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

B Filozofija (2 KRP) 
B Kritiskā un radošā domāšana I, II 
(2 KRP) 
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 (kods 43 222) 
    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  
(kods 45 222) 

A Kultūras filozofija (2 KRP) 
A Radošā domāšana un radošas 
personības pašmenedžments  
(2 KRP) 
Maģistra darbi 

40. Marina 
Novika 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. paed. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 
krievu valodā I, II, IV (6 KRP) 
B Krievu valoda: praktiskā 
gramatika III, IV  (8 KRP) 
B Kultūras studijas: Krievija I, II (4 
KRP)  
C Komunikācijas veidi svešvalodā 
(1 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 
B Krievu valodas pamati: fonētika  
(2 KRP) 
B Krievu valoda: praktiskā fonētika 
(2 KRP) 

41. Eleonora 
Ņikiforova 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku  

Mg. paed. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

B XX. gs. krievu literatūra 
oriģinālvalodā (2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

42. Sandra 
Okuņeva 

Lektore, 
pieņemta  uz 
laiku 
 

Mg. philol.,  
doktorante 
 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Retorika (2 KRP) 
 

    Maģistra studiju programma  A Aktuālie procesi:  bērnu literatūra 
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„Rakstniecības studijas”  
 (kods 45 222) 

(1 KRP) 
B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija (1 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Retorika (2 KRP) 
A Pasaules literatūras un kultūras 
vēsture III (4 KRP) 
B Bērnu literatūra un kultūra  
(2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

43. Ieva Ozola Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Vispārīgā valodniecība (2 KRP) 
B Latviešu valoda Lejaskurzemē 
(2 KRP)’ 
B Latviešu valodas izpētes vēsture I 
(2KRP) 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 
(2 KRP) 
B Latviešu dialektoloģija un 
praktikums I  (3 KRP) 
B Latviešu dialektoloģija un 
praktikums II  (1 KRP) 
A Lietuviešu valoda I-II (6 KRP) 
B Ievads baltu valodniecībā  
(2 KRP) 
B Latviešu valodas vēsture (3KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: gramatikas 
pētniecība  
B Latviešu valodas verbu formas 
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un funkcijas  
B Latviešu valodas vēsturiskā 
attīstība  
Promocijas darbi 

44. Ervita 
Pilverta 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg.philol Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

A Rakstveida un mutvārdu saziņa 
angļu valodā III, IV (6 KRP) 
A Angļu valoda: praktiskā 
gramatika III, IV (9 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

45. Ingūna 
Skadiņa 

Profesore, 
pieņemta darbā 
uz laiku 

Dr. sc. comp. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas III: 
starpdisciplinārie virzieni (2 KRP) 
 

46. Astra 
Skrābane  

Docente, 
pieņemta uz 
laiku 

Dr. philol. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

B Svešvalodu zinātnes valodas 
studijas (franču valoda)  
Promocijas darbi 

47. Gunta 
Smiltniece 

Asociētā 
profesore,  
pieņemta uz 
laiku 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Tekstveides morfostilistiskais 
aspekts (2 KRP) 
B Aktuāli procesi latviešu valodā  
(2 KRP) 
B Latviešu valodas izpētes vēsture 
II (2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

B Vārddarināšana  
Promocijas darbi 

48. Irina 
Strazdiņa 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. psych. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija (1 KRP) 
 

    Bakalaura studiju programma B Kritiskā un radošā domāšana I, II  
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„Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija” 
 (kods 43 222) 

(2 KRP) 

49. Daiga 
Straupeniece 

Docente, 
pieņemta uz 
laiku 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Datorlingvistika (2 KRP) 

50. Dzintra Šulce Docente, 
ievēlēta 

Dr. philol. Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 
fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 
A Latviešu valodas praktikums: 
ortoēpija un ortogrāfija (2KRP) 

    Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā 
(2KRP) 
B Teksta rediģēšanas metodika un 
praktikums  praktikums (2 KRP) 
B Latviešu valodas izpētes vēsture 
(2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 
fonētika (2 KRP) 
B Latviešu valodas ortoēpija un 
ortogrāfija (2 KRP) 
B Literārā redaktora profesionālie 
kompetenču pamati: rediģēšanas 
metodika; praktikums rediģēšanā (4 
KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

B Latviešu valodas fonoloģija un 
fonotaktika  
B Valodas standartizācija un 
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valodas kultūra  
Promocijas darbi 

51. Gunta 
Tramdaka 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. philol.  Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Teksta rediģēšanas metodika un 
praktikums I, II (2 KRP) 
B Izdevējdarbība un autortiesības 
(1 KRP) 
Maģistra darbi 

52. Iveta 
Tumaščika 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. sc. iur. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Izdevējdarbība un autortiesības 
(1 KRP) 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Komunikācijas juridiskie aspekti 
un ētika (2 KRP) 

53. Inese 
Veisbuka 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg. tulkošanā un 
terminoloģijā 

Bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras 

studijas” 
 (kods 43 222) 

 

B Tulkošanas  prakse: franču 
valodā (2 KRP) 
B XX. gs. franču literatūra 
oriģinālvalodā  (2 KRP) 
B Franču valoda: praktiskā fonētika 
(2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi  
B Franču valodas pamati: fonētika 
(2 KRP) 
B Franču valodas pamati: 
gramatika I,II (8 KRP) 
B Franču valodas pamati: 
ortogrāfija I II (4 KRP) 
B Franču valodas pamati: 
komunikācija I,II (6 KRP) 
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54. Sandra 
Veinberga 

Profesore, 
ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Viedokļa jeb naratīvā 
žurnālistika (2 KRP) 
B Mākslas publicistika  (2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Publicistiskās attiecības: teorija 
un prakse (2 KRP) 
B Publicistika: mākslinieciskais 
rakurss  (2 KRP) 

55. Nora Vilmane Lektore, ievēlēta Mg.paed. Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

B Praktikums latviešu etnogrāfijā 
(2 KRP) 

56. Linda 
Zulmane 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku, 
doktorante  

Mg. philol. Maģistra studiju programma  
„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

A Daiļrades psiholoģija (2 KRP) 
B Dzejas teorija un analīze (2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
psihoanalīze (2 KRP) 
Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju programma 
„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 
 (kods 43 222) 

A Ievads literatūrzinātnes studijās I, 
II (6 KRP) 
B Literatūras veidu un žanru 
teorija: dzeja (2 KRP) 
B Kultūras semiotika (2 KRP) 
Studiju/bakalaura darbi 
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3. tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums –  
Ventspils Augstskolas docētāji (doktora studiju programma „Valodniecība”) 

 
 
 

Nr. 
p.k. 

 
 
Vārds, uzvārds 

 
Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais  
vai akadēmiskais/ 
profesionālais grāds 

 
 

Studiju programma 

 
 
 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Juris Baldunčiks Profesors 
Ventspils 
Augstskolā, 
ievēlēts 

Dr. philol. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

B Lietišķās valodniecības vēsture un 
nacionālā specifika  
B Tulkošanas teorija un prakse Latvijā  
B Informācijas tehnoloģijas un metodes 
lingvistikā  
B Latviešu terminoloģijas attīstība  
B Valodu kontakti un multilingvisms 
Latvijā  
B Kontrastīvā stilistika un tulkošana  
B Valodas standartizācija un valodas 
kultūra  
B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 
(angļu valoda)  
Promocijas darbi 

2. Dzintra Lele-
Rozentāle 

Asociētā 
profesore 
Ventspils 
Augstskolā, 
ievēlēta 

Dr. philol. 
 

Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas I: semantika  
A Valodniecības teorijas III: 
starpdisciplinārie virzieni 
A Zinātnes valoda starpkultūru 
kontekstā I–II  
B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 
(vācu val.)  
B Lietišķās valodniecības vēsture un 
nacionālā specifika  
B Salīdzināmās un sastatāmās  
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valodniecības virzieni  
B Kontrastīvā gramatika: latviešu un 
citas valodas  
B Valodu kontakti un multilingvisms 
Latvijā  
B Teksts lingvistikā un 
tulkojumzinātnē  
Promocijas darbi 

4. Jānis Sīlis Profesors 
Ventspils 
Augstskolā, 
ievēlēts 

Dr. philol. 
 

Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas I: semantika  
A Valodniecības teorijas II: gramatikas 
pētniecība  
A Valodniecības teorijas III: 
starpdisciplinārie virzieni  
B Tulkošanas teorija un prakse Latvijā  
B Salīdzināmās un sastatāmās  
valodniecības virzieni  
B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 
(angļu valoda)  
Promocijas darbi 

5. Tatjana Stoikova Pētniece 
Ventspils 
Augstskolā, 
ievēlēta   

Dr. philol. 
 

Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: gramatikas 
pētniecība  
B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 
(krievu valoda)  
B Teksts lingvistikā un 
tulkojumzinātnē  
B Lingvistiskā pragmatika 
Promocijas darbi 

6. Anna Vulāne  Profesore 
Latvijas 
Universitātē, 
ievēlēta 

Dr. philol. Doktora studiju programma 
„Valodniecība” 
(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas III: 
starpdisciplinārie virzieni  
B Etnolingvistika  
Promocijas darbi 
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1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām. 

LiepU materiāltehniskā un metodiskā bāze ir pieejama visu studiju programmu studentiem 
un mācībspēkiem. LiepU studiju ēkās Lielajā ielā 14 un Kūrmājas prosp. 13 pieejami: 320 datori, 
23 video projektori, 7 interaktīvās tāfeles, 6 kopētāji, 11 fotokameras, 7 videokameras. 
Starpdisciplināru studiju iespējas sniedz HMZF Mākslas pētījumu laboratorijas 
materiāltehniskais nodrošinājums.   

Katrā no studiju ēkām ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls (kopumā ir uzstādīti 36 bezvadu 
tīkla pieejas punkti). Ir ieviests darba staciju virtualizācijas risinājums un trīs datoru klases ir 
aprīkotas ar darba staciju klientiem (kopā 63 darba vietas). Studentiem tiek izveidots katram savs 
virtuālais dators, kurš nav piesaistīts darba vietai. Šis risinājums nodrošina studiju procesa 
mobilitāti un drošību. Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju 
un izveidots CAMPUS datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem. 

LiepU ir noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu Microsoft par MS Office un MS 
Windows programmatūras licenču nomu, kuras pasniedzēji var izmantot gan mācību procesa 
realizācijā, gan mācību materiālu izgatavošanā. Šā sadarbības līguma ietvaros gan LiepU 
pasniedzējiem, gan studentiem ir pieejams MS Office 365, 1Tb datņu arhīvs mākonī u. c. bez 
papildus maksas. 

Studiju virziena metodisko nodrošinājumu veido LiepU bibliotēkas resursi, kā arī HMZF 
nozaru bibliotēku (valodniecība, literatūrzinātne, angļu, franču, krievu, vācu valodu metodiskie 
un filoloģiskie izdevumi) krājumi. HMZF programmu „Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija” un „Rakstniecības studijas” noslēguma darbi glabājas HMZF, savukārt 
programmas „Eiropas valodu  un kultūras studijas” darbi – LiepU bibliotēkā.  

 
1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, 

tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā 
akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes 
un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” pētniecības institucionālās organizācijas 
raksturojums: LiepU Zinātnes prorektore→dekāne→zinātnes nozaru vadītāji→akadēmiskais 
personāls. Kopš 2017./2018. st. g. LiepU notikusi atteikšanās no zinātnes nozaru vadītājiem (sk. 
1.5.). Zinātniskās darbības pārraudzīšanas funkcijas veic fakultātes dekāne, nepastarpināti 
sadarbojoties ar fakultātes mācībspēkiem. 

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā (radošā) darbība 

raksturojama vairākos segmentos: 
1. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās konferencēs 

un publikācijas. 
Zinātniskās darbības pārskati: 
1) par 2014. gadu –  https://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf;  
2) par 2015. gadu – 

https://www.liepu.lv/uploads/files/P%C4%93tniec%C4%ABbas%20p%C4%81rskats_2015.pdf; 
3) par 2016. gadu  –

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.
pdf; 

4) par 2017. gadu  –  https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278; kopš 
2017. gada  informācija par zinātnisko darbību pieejama Nacionālajā zinātniskās darbības 
informācijas sistēmā (NZDIS); 

5) par 2018. gadu  – https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/1013080; 
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6) par 2019. gadu informācija tiek apkopota, daļēji tā pieejama Nacionālajā zinātniskās 
darbības informācijas sistēmā (NZDIS). 

 
2. Virziena „Valodu un kultūras studijas” docētāju organizētās starptautiskās zinātniskās 

konferences un izdošanai sakārtotie rakstu krājumi:  
1) konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”  2018. gada 29.–30. novembrī/ krājums „Vārds un 

tā pētīšanas aspekti, 22”; 
2) konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”  2019. gada 14.–15.  

martā (sadarbībā ar Vītauta Dižā universitāti (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva), Lietuviešu 
literatūras un folkloras institūtu (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), LiepU Kurzemes 
Humanitāro institūtu, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu) / krājums „Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē, 24”; 

3) konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva/ krājums „Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva” (sadarbībā ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti) 2019. gada 17. 
maijā; 

4) 5. Jauno lingvistu starptautiskā konference „Via Scientiarium” (sadarbībā ar Ventspils 
Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti) 2019. gada 11.–12. aprīlī/ 4. krājums „Via 
Scientiarum”;  

5) HMZF zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet” 7., 8. nr.  
Visi virziena programmu studenti piedalās konferencēs kā klausītāji, izpilda konkrētus 

studiju darba uzdevumus. Maģistra programmu studenti iesaistīti konferenču organizatorisko 
jautājumu risināšanā. ) HMZF zinātniskajā žurnālā „Scriptus Manet” tiek publicēti atsevišķi 
izcili maģistra studiju studentu pētēijumi.  
 

3. Līdzdalība Valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda” (Ieva Ozola, Dace Markus), 
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Nr. lzp-2018/2-0131 „Latviešu zinātnes valoda 
intralingvālā aspektā” (vadošais partneris Ventspils Augstskola; 01.12.2018. – 01.12.2020.) 
Projektu īstenošanā iesaistītas studiju programmas „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
studentes Elza Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Dana Tihomirova, kā arī maģistra 
studiju programmas „Rakstniecības studijas” absolvente Līva Vecvagare, kā arī doktorante Iveta 
Kopankina. 
 

4. Mācībspēku saņemtie apbalvojumi 2018. gadā: 
1) Dr. philol. Biruta Petre (pensionējusies LiepU docente) saņēma Liepājas Domes Gada 

balvu zinātnē par mūža ieguldījumu Olafa Gūtmaņa daiļrades apzināšanā un izpētē (Grāmata 
“Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi”; 

2) Dr. philol. Daiga Straupeniece saņēma Liepājas pilsētas Kultūras gada balvu par 
valodniecībā unikālu un kultūrvēsturiski nozīmīgu monogrāfiju „Latviešu valoda Lietuvā – 
Būtiņģē un Sventājā”; 

3) Dr. habil. philol. Dace Markus  saņēma Kārļa Mīlenbaha vārdbalvu par monogrāfiju  
„Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā” un Liepājas pilsētas goda nosaukumu 
„Gada liepājnieks”.  

 
5. Virziena „Valodu un kultūras studijas” mācībspēku zinātniskie semināri/akadēmiskās 

diskusijas, literārie pasākumi, grāmatu atvēršanas u.tml.:  
1) Dzejas dienu pasākumi Liepājā, 2018. gada septembrī, ikgadējais seminārs „Autors. 

Teksts. Lasītājs” 2018. gada 13. septembrī; 
2) līdzdalība Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes rīkotajā Egona Līva piemiņas balvas 

„Krasta ļaudis” žūrijas komisijas darbā (Anda Kuduma, Linda Zulmane); 
3) „Letonikas lasījumi” Rīgā, Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā 2018. gada 

septembrī un novembrī (Anita Helviga, Anda Kuduma, Edgars Lāms, Ieva Ozola); 
4) Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskie lasījumi 2019. gada 8. martā; 
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5) seminārs HMZF studentiem, docētājiem un KHI pētniekiem – „Pētniecībā balstītas 
studijas/ studijās aizsākta pētniecība: KHI un HMZF pētnieku pieredzes stāsti” 2019. gada 28. 
martā; 

6) HMZF sadarbības partnera – SIA „Via Cultura” projekta „Piejūras pilsētu literārā 
akadēmija” ((PPLA), projekta vadītāja – HMZF doētāja, Mg. philol. Linda Zulmane) organizētie 
literārie pasākumi, kuros piedalās virziena docētāji un studenti (pasākumu uzskaitījumu skat. 
programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” un „Rakstniecības studijas” ziņojumos).  

Virziena programmu studenti (atkarībā no konferences vai semināra ievirzes) piedalās kā 
klausītāji, izpilda konkrētus studiju darba uzdevumus. 

 
7. Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, mācībspēku un studentu 

pētnieciskā darba sasaiste: 
1) HMZF studentu zinātniskā konference 2019. gada 27. martā – ar referātiem uzstājas visi 

virziena bakalaura un maģistra noslēgumu kursu studenti. Jaunāko kursu studenti pilda 
konferences organizatoriskos pienākumus, tādējādi gūstot praktisku pieredzi konferenču sēžu 
vadīšanā, plānošanā u.tml.; 

2) studentu iesaistīšana Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanā: 2018. gada 28. septembrī 
programmas „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studenti dalās folkloras prakses 
pieredzē; 

3) studentu iesaistīšana dažādu populārzinātniska rakstura pasākumu organizēšanā – 
ikgadējās Frankofonijas dienās, Vācu valodas dienās, Meksikas filmu tulkošanā (sadarbībā ar 
Verakrusas Universitāti un Meksikas Kino institūtu); 

4) studentu un absolventu noslēguma darbu iesniegšana dažādos konkursos (Kārļa Dziļlejas 
konkursā); 

5) studentu bakalauru un maģistra darbu tēmu izvēle lielā mērā saistīta ar docētāju 
pētniecisko darbu un zinātniskajām interesēm. 

 Ieskatam piemēri par studentu un docētāju pētnieciskā darba sasaisti laika posmā no 
2014./2015. – 2018./2019. studiju gadam. Programmas „Baltu filoloģija un kultūra” bakalaura 
darbu tematu piemērus skat. 4. tabulā, programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” tematu 
piemērus skat. 5. tabulā, maģistra programmas „Rakstniecības studijas” tematu piemērus sk. 6. 
tabulā. Promocijas darbu tematus skat. ziņojumā par doktora studiju programmu „Valodniecība”.  

 
4. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 
studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra” 

aizstāvētie bakalaura darbi (piemēri) 
  

N.
p.k

. 

Students/-e Darba nosaukums Darba 
vadītājs/-a 

Recenzents
/-e 

1.  Liene Brikmane Biežāk lietotie valodas līdzekļi 
reklāmtekstu saukļos: bezrecepšu 
medikamentu reklāmas 

Diāna 
Laiveniece 

Velga 
Laugale 

2. Zane Gvozde Lejaskurzemes valodas vide  
Ērika Kūļa jaunākajā prozā 

Ieva Ozola Velga 
Laugale  

3. Līva Mieze Latvijas Republikas Saeimas 
parlamentāriešu runas uzvedība: 
politiskās runas ievada un nobeiguma 
frāzes 

Diāna 
Laiveniece 

Gunta 
Smiltniece 

4. Zane Prenclava Ar vēsturisko līdzskaņu miju saistītie 
problēmjautājumi mūsdienu latviešu 

Dzintra Šulce Gunta 
Smiltniece 
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valodā 
5. Linda Ozoliņa Adjektīvu leksiskās un morfoloģiskās 

īpatnības Kuršu kāpu iedzīvotāju 
(kursenieku) valodā 

Daļa 
Kiseļūnaite 

Ieva Ozola 

6. Marta Pērkone Zinātniskās fantastikas topogrāfija: 
distopiskā ainava 21. gadsimta  
latviešu jauniešu romānos 

Linda 
Zulmane 

Zanda 
Gūtmane  

7. Marta Zvirgzdiņa Izsūtījuma pieredzes tvērums caur 
bērnības prizmu Andras Manfeldes 
atmiņu tēlojumā „Zemnīcas bērni”, 
Māras Zālītes romānā „Pieci pirksti” un 
Sandras Kalnietes atmiņu tēlojumā        
„Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” 

Inta  
Genese-
Plaude 

Zanda 
Gūtmane 

8. Anna Jakšta Sandras Vensko romāna „Maigā 
okupācija” un Sofī Oksanenas daiļdarba 
„Attīrīšanās” salīdzinājums un 
aktualitāte 

Linda 
Zulmane 

Zanda 
Gūtmane  

9. Ance Saldniece  Velna portretējums latviešu folkloras 
tekstos 

Gita Girņus Ieva 
Ančevska 

10. Ilze Skangale  Rūdolfa Blaumaņa personības šķautnes 
sarakstēs ar laikabiedriem 

Inta  Genese-
Plaude 

Benedikts 
Kalnačs 

11. Santa Tolēna  Modernisma un postmodernisma 
mijattieksmes Margaritas Perveņeckas 
lugās „Civilķēde jeb jautrais karuselis” 
un „Ludviga projekts” 

Anda 
Kuduma 

Edgars 
Lāms 

 
5. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 
studiju programmā „Eiropas valodu  un kultūras studijas” 

aizstāvētie bakalaura darbi (piemēri) 
 

N.p.
k. 

Students/-e 
 

Darba nosaukums Darba 
vadītājs/-a 

Recenzents/ 
-e 

1. Anna 
Gorbatenko  

Idiomu izmantošana O.Vailda pasakās 
„Laimīgais Princis”, „Lakstīgala un 
Roze” ikdienas dzīvē 

Indra 
Kalniņa 

Rita 
Grāvelsiņa 

2. Ilze Karēle  Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu 
nozīme grupas „Prāta Vētra” 
starptautisko panākumu veidošanā 

Rita  
Grāvelsiņa 

Dagnija 
Deimante 

3. Annija 
Langbauma  

Starpriekšmetu saikne – līdzeklis 
skolēnu vārdu krājuma paplašināšanā 
angļu valodā 

Dagnija 
Deimante 

Indra 
Kalniņa 

4. Veronika 
Nikolajeva  

Emocionāli ekspresīvā leksika 
Dž.D.Selindžera orģinālromānā „The 
Catcher in the Rye” un tā krievu 
valodas tulkojums „Hад пропстью во 
ржи” 

Valentīna 
Kaļiņina 

Eleonora 
Ņikiforova 

5.  Sana Krētaine   Frīdriha Dirrenmata lugas „Vecās 
dāmas vizīte” simbolu interpretācija 
teātra uzdevumā un kinofilmā 

Elita Balčus Juris Kastiņš 

6. Ieva Šestilovska  Dzīves kvalitāte Latvijā un Anglijā Indra Ervita 
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Kalniņa Pilverta 

7. Zaiga Spriņģe Prominentākie britu uzvārdi un to 
nozīmība Lielbritānijā mūsdienās 

Indra 
Kalniņa 

Dagnija 
Deimante 

1. Agnese Dīķe  Sievietes loma franču kino Jaunajā 
Vilnī 

Inga  Bliska Inese 
Veisbuka 

2. Klinta Ivika 
Erdmane  

60-to gadu rokmūzika kā politisks 
rīks:The Beatles, Frank Zappa un Pink 
Floyd dziesmu vārdos 

Indra 
Kalniņa 

Guntars 
Dreijers 

3. Miķelis Mārtiņš 
Mažis  

Latvijas tēls frankofono valstu 
iedzīvotāju blogos 

Oļegs 
Beļajevs 

Inese 
Veisbuka 

4. Ilona Popkova  Krāsu lietojums zudušās paaudzes 
emociju tēlojumā Ēriha Marijas 
Remarka romānā „Rietumu frontē bez 
pārmaiņām” 

Elita  Balčus Linda Gaile 

5.  Linda Sausiņa  Subtitru tulkošana no franču valodas 
latviešu valodā filmā „Lielākā fane” 

Inese 
Veisbuka 

Oļegs 
Beļajevs 

6. Paula Sekača  Cenzūras ietekme ārzemju literatūras 
tulkojumos Latvijas PSR (kā piemērs 
„Annas Frankas dienasgrāmata”) 

Linda  Gaile Elita Balčus 

7. Dita Stegmane  Eifēmismi medijos Indra 
Kalniņa 

Ervita 
Pilverta 

8. Dans Jurķis  Humora lietojums reklāmu sērijā „Šis ir 
Sporta centrs” 

Indra Kalniņa Ervita 
Pilverta 

9. Daiana Petrova  Smaržu nosaukumu lingvistiskā 
daudzveidība franču valodā 

Oļegs 
Beļajevs 

Inese 
Veisbuka 

10. Dinija Diāna 
Dandzberga  

Babas Jagas tēls krievu kultūrā un 
komunikācijā 

Valentīna 
Kaļiņina 

Marina 
Novika 

11. Kristīne Kulpe  Kristīgā bērnu literatūra Vācijā 18. un 
20. gadsimtā. Bībeles leģendas bērniem 

Juris Kastiņš Elita Balčus 

12. Diāna 
Vikštrema   

Personvārdi latviešu, krievu un angļu 
valodā: ieskats hronoloģijā, 
atpazīstamība un semantika 

Anita 
Helviga 

Valentīna 
Kaļiņina 

13. Līga Gudermane  Vācbaltiešu devums Liepājai: K. Ūlihs 
un H. Adolfi 

Elita Balčus Linda Gaile 

14. Amanda Lapāne  Anglicismi Katrīnas Teilores romānā 
„Pļavas ziedu vasara” 

Linda Gaile Elita Balčus 

15. Anna Drižaja  Frazeoloģismi Heinriha Bella romānā 
„Ar klauna acīm” un to tulkojums 
latviešu valodā 

Linda Gaile Juris Kastiņš 

16. Evija Daukste  Distopijas literatūras pievilcība 
jauniešiem 

Indra Kalniņa Guntars 
Dreijers 

17. Justīne Blūmane  Vārdspēļu tulkošana Luisa Kerola darbā 
„Alises Piedzīvojumi Brīnumzemē” 

Indra Kalniņa Guntars 
Dreijers 

18. Sandra Vonda  Sarunvaloda Reimona Keno romānā 
„Zazī un metro” un tās tulkojums 
latviešu un angļu valodā 

Inese 
Veisbuka 

Inga Bliska 

19. Anita Liepiņa  Eksistenciālisms un feminisms Maksa 
Friša darbā „Homo faber” 

Zanda 
Gūtmane 

Indra 
Kalniņa 

20. Fēliks Sandis 
Millers  

Mākslīgo valodu fenomens mūsdienu 
sabiedrībā: raksturojums, attieksme un 
potenciāls 

Anita 
Helviga 

Dagnija 
Deimante 
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21. Toms 
Adakovskis  

Publiskā runa kā informācijas 
nodošanas metode                               

Indra Kalniņa Dagnija 
Deimante 

 
6. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 
studiju programmā „Rakstniecības studijas” 

aizstāvētie maģistra darbi (piemēri) 
 

Nr.p
.k. 

Students/-e Darba nosaukums Darba 
vadītājs/ 

-a 

Recenzents/ 
-e 

1. Elīna Jurberga Tēva koncepts Paula Bankovska prozā Anda 
Kuduma 

Sandra 
Okuņeva 

2. Ance 
Muižniece 

Kritika.Teātris. Laiks Benedikts 
Kalnačs 

Vēsma 
Lēvalde 

3. Līga Sīle Neoloģismu tulkojums Borisa Viāna 
romānā „Dienu putas” 

Astra 
Skrābane 

Guntars 
Dreijers 

4. Linda Smilga Intertekstualitāte Klāva Elsberga dzejā Linda 
Zulmane 

Anda 
Kuduma 

5. Anna Šēfere Cenzūras ietekme uz Dž.D.Selindžera 
„Uz kraujas rudzu laukā” tulkojumu 
latviešu valodā 

Zanda 
Gūtmane 

Sigita 
Ignatjeva 

6. Daila Ozola Tulkojuma ceļš līdz lasītājam: igauņu 
bērnu literatūra un Mika Kerenens 

Zanda 
Gūtmane 

Benediksts 
Kalnačs 

7. Elza Breidaka Dokumentālā teksta mākslinieciskā 
pārradīšana 

Zanda 
Gūtmane 

Linda 
Zulmane 

8. Ilze Kuzmina Žurnālistiskās pieredzes un metožu 
izmantošana rakstniecībā 

Sandra 
Veinberga 

Vēsma 
Lēvalde 

9. Inga Mastiņa Laikmetīgas reālās dzīves atspoguļojums 
Z un Alfa paaudzes lasītājiem adresētajās 
grāmatās latviešu bērnu literatūrā. Stāsta 
fragments 

Sandra 
Okuņeva 

Benedikts 
Kalnačs 
 
 

10. Ilze More Vides apziņu rosinoša literatūra 
pirmsskolas vecuma bērniem. Grāmatas 
koncepts 

Sandra 
Okuņeva 

Anda 
Kuduma 
 
 

11. Ketija 
Riteniece 

Oskara Vailda romāns „The Picture of 
Dorian Gray” latviskajā kultūrvidē: Jāņa 
Ezeriņa literārais tulkojums un Evitas 
Mamajas dramatizējums 

Zanda 
Gūtmane 

Sigita 
Ignatjeva 
 
 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem: 
1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un 

ārvalstīs 
Virziena „Valodu un kultūras studijas” programmām ir laba sadarbība ar Liepājas pilsētas 

Domi, Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Izglītības pārvaldi, Latvijas Rakstnieku savienību, 
Valsts valodas aģentūru, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitāro institūtu un Socioloģisko 
pētījumu centru, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu 
valodas institūtu, Ventspils Rakstnieku māju, Francijas Kultūras centru, Gētes institūtu, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru Rīgā, Liepājas teātri, Liepājas Muzeju, Liepājas 
Mākslas vidusskolu, Liepājas Bērnu un jaunatnes centru, Liepājas Centrālo zinātnisko 
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bibliotēku, Rīgas Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības attīstības nodaļu, 
Liepājas pilsētas latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību, svešvalodu skolotāju 
metodiskajām apvienībām un vidusskolām, pilsētas bibliotēkām, laikrakstu Kurzemes Vārds, 
rajona Padomi, Rucavas pašvaldību, Liepājas pilsētas un rajona bibliotekāriem u. c. 

Īpaši aktīva sadarbība attīstījusies ar nevalstiskās organizācijas „Via Cultura” Piejūras 
pilsētu literāro akadēmiju, Ventspils Rakstnieku māju, Rakstnieku Savienību, Rakstnieku 
Savienības Liepājas nodaļu un citām radošajām organizācijām; ar Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldes Latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību un Angļu valodas skolotāju 
metodisko apvienību un skolām; ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Liepājas Centrālo 
zinātnisko bibliotēku (Dzejas dienu u.c. literāro pasākumu organizēšanā). 

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 
politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 
pētniecības procesu 

LiepU starptautiskā sadarbība „Valodu un kultūras studiju” virzienā tiek īstenota 
pamatojoties uz ERASMUS+ programmā noslēgtajiem līgumiem ar ārvalstu universitātēm.  

Starptautiskā sdarabība un studiju internacionalizācija notiek saskaņā ar LiepU 2016. gadā  
izstrādāto „Studiju internacionalizācijas plānu” (Skat. 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/STEM_IZM
_25.10.2016/&checksum=ae1ec4a23694a029c96e1874d69c2838f64c1cbf), kā arī citos 
stratēģiskās attīstības dokumentiem (LiepU attīstības stratēģijā 2016–2020, LiepU Zinātniskās 
darbības stratēģijā 2016–2020) un Rīcības plānu LiepU stratēgijas īstenošanai. 

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie 
rādītāji 

 
Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros, norādot, augstskolu 

un valsti 
 

7. tabula 
Studiju 

gads 
Valsts Augstskola/koledža  Studiju programma 

Studentu 
skaits 

2013./2014. 

Vācija Johannes Gutenberga 
Maincas Universitāte 

Baltu filoloģija un kultūra 1 

Lietuva Viļņas Universitāte Baltu filoloģija un kultūra 2 

Zviedrija 
Stokholmas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Slovākija 
Matej Bel Universitāte 
Banskā Bistricā 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

2 

Lietuva 
Viļņas Universitāte 
 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

2 

Zviedrija 
Stokholmas 
Universitāte 

Latviešu filoloģija 2 

2014./2015. 

Lietuva Viļņas Universitāte Baltu filoloģija un kultūra 1 
Vācija Johannes Gutenberga 

Maincas Universitāte 
Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Slovākija 
Matej Bel Universitāte 
Banskā Bistricā 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Francija 
Lionas trešā Žana 
Mulāna Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Lietuva Vitauta Dižā Eiropas valodu un kultūras 1 
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Universitāte studijas 

Turcija 
Anadolu Universitāte 
 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

2015./2016. 
Slovākija 

Matej Bel Universitāte 
Banskā Bistricā 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

4 

Lietuva 
Vitauta Dižā 
Universitāte 

Rakstniecības studijas 1 

2016./2017. 

Čehija Rietumbohēmijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Slovākija 
Matej Bel Universitāte 
Banskā Bistricā 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

5 

Lietuva 
Vitauta Dižā 
Universitāte 

Rakstniecības studijas 1 

2017./2018. 

Slovākija 
Matej Bel Universitāte 
Banskā Bistricā 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Vācija 
Hildesheimas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Spānija 
Kordobas Universitāte Eiropas valodu un kultūras 

studijas 
1 

Lietuva 
Viļņas Universitāte 
 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Vācija 
Johannes Gutenberga 
Maincas Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Čehija 
Rietumbohēmijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

2018./2019. 

Spānija 
Kordobas Universitāte Eiropas valodu un kultūras 

studijas 
2 

Čehija 
Rietumbohēmijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Vācija 
Johannes Gutenberga 
Maincas Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Francija 
Savojas Monblāna 
universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

2 

Vācija 
Hildesheimas 
Universitāte 

Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

1 

Polija Silēzijas Universitāte Rakstniecības studijas 1 
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Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 
programmām, valstīm 

8. tabula 
 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža 
 Studiju 

programma 
Studentu 

skaits 
Kopā 

2013./2014. 

Turcija Anadolu 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

4  
 
 
5 Grieķija 

Epirus Tehnoloģijas 
izglītības institūts 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

2014./2015. 

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

2  
 
 
 
 
 
7 

Lietuva Šauļu Universitāte Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

2 

Slovākija 

Mateja Bela 
Universitāte Banskā 
Bistricā 

Eiropas valodu un 
kultūras studija 

1 

Turcija Anadolu 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Korejas 
Republika 

Songsilas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

2015./2016. 

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

2  
 
 
 
5 

Korejas 
Republika 

Songsilas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Lietuva 

Lietuvas Izglītības 
universitāte 

Baltu filoloģija, 
kultūra un 
komunikācija 

2 

2016./2017. 

Taivāna Providences 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1  
 
 
 
 
 
 
5 

Korejas 
Republika 

Songsilas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Turcija 
Sakarijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Ungārija 

Budapeštas 
Metropoles Lietišķo 
zinātņu universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

2017./2018. 

Taivāna Providences 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1  

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Slovākija 

Mateja Bela 
Universitāte Banskā 
Bistricā 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Turcija 
Anadolu 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1  
11 

Vācija Johannes Eiropas valodu un 2 
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Gutenberga Maincas 
Universitāte 

kultūras studijas 

Turcija 
Karabukas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Turcija 
Sakarijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

4 

2018./2019. 

Turcija 
Anadolu 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1  
10 

Turcija 
Sakarijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

3 

Francija 
Rietumu Katoļu 
universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 

Lietuva 
Šauļu Universitāte Eiropas valodu un 

kultūras studijas 
1 

Turcija 
Karabukas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

2 

Francija 

Lorēnas Universitāte Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

1 
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9. tabula  
HMZF mācībspēki, kas devušies mobilitātē 

 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža 
Zinātnes nozare 

(studiju programma) 
Mācībspēka 

vārds, uzvārds 

2013./2014. Lietuva  
Kauņas Vītauta Dižā 

Universitāte 

Valodniecība 
Literatūrzinātne  
Baltu filoloģija un 
kultūra 
Projekta Lituanistikos 
(baltistikos) centrų, 
lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų 
bendradarbiavimo 
stiprinimas (2012.–
2014.) 

Zanda Gūtmane 
Dzintra Šulce 
(stažēšanās) 

2014./2015. 

Lietuva  Viļņas Universitāte  Valodniecība 
Baltu filoloģija un 
kultūra  

Dzintra Šulce  

Vācija  

Hildesheimas 
Universitāte  

Valodniecība 
Literatūrzinātne  
Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Juris Kastiņš  

Turcija Sakarijas 
Universitāte 

Starpkultūru 
komunikācija 
Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Valentīna 
Kaļiņina 

2015./2016. Zviedrija 

Stokholmas 
Universitāte 

Valodniecība (vācu 
valoda) 
Eiropas valodu un 
kultūras studijas  

Linda Gaile 

Polija  

Varšavas 
Universitāte 

Literatūrzinātne 
Baltu filoloģija, kultūra 
un komunikācija 

Zanda Gūtmane 

2016./2017. 

Slovākija 

Mateja Bela 
Universitāte Banskā 
Bistricā 

Valodniecība Eiropas 
valodu un kultūras 
studijas 

Elita Balčus 

Slovākija 

Mateja Bela 
Universitāte Banskā 
Bistricā 

Valodniecība Eiropas 
valodu un kultūras 
studijas 

Indra Kalniņa 

Vācija 

Greifsvaldes 
Universitāte 

Valodniecība 
Baltu filoloģija, kultūra 
un komunikācija 

Diāna 
Laiveniece 

2017./2018. 
Spānija 

Granādas 
Universitāte 

Valodniecība (spāņu 
valoda) 
 

Linda Gaile 

 
Spānija 

Kordobas 
Universitāte 

Spāņu valoda Agata Babina 

Francija 
Savojas Montblāna 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Oļegs Beļajevs  
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Polija 

Varšavas 
Universitāte 

Valodniecība Linda Lauze 
Diāna 
Laiveniece 

Turcija 
Sakarijas 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Valentīna 
Kaļiņina 

Rumānija 

Kludžas Napokas 
Mākslas un dizaina 
universitāte 

Rakstniecības studijas Lauris Gundars 

Turcija 
Kodžaeli 
Universitāte 

Rakstniecības studijas Lauris Gundars 

Zviedrija 
Stokholmas 
Universitāte 

Valodniecība Linda Lauze 

Lietuva 

Lietuvas Literatūras 
un folkloras institūts  

Literatūrzinātne/ Baltu 
filoloģija un kultūra 
Projekta Lituanistikos 
(baltistikos) centrų, 
lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų 
bendradarbiavimo 
stiprinimas 

Zanda Gūtmane 
(stažēšanās) 

2018./2019. 
Itālija 

Neapoles 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Juris Andrejs 
Kastiņš 

Francija 
Savojas Montblāna 
Universitāte 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Oļegs Beļajevs 

 
 

Lorēnas Universitāte 
(Nansī) 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Indra Kalniņa 

 

Lietuva 

Lietuvas Literatūras 
un folkloras institūts  
Kauņas V. Dižā 
universitāte 

Literatūrzinātne/ Baltu 
filoloģija un kultūra 
Projekta Lituanistikos 
(baltistikos) centrų, 
lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų 
bendradarbiavimo 
stiprinimas 

Zanda Gūtmane 
(stažēšanās, 
vieslekcijas) 

 

Čehija 

Prāgas Kārļa 
Universitāte  

 Diāna 
Laiveniece 
Linda Lauze 
(stažēšanās, 
vieslekcijas 
Filozofijas 
fakultātes 
Austrumeiropas 
studiju institūta 
Baltistikas 
katedrā) 
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10. tabula  
Ārzemju docētāju mobilitāte HMZF 

 

Studiju gads  
Pētnieka/ 

vieslektora vārds, 
uzvārds 

Augstskola, no 
kuras ir 

pētnieks/vieslektors 
Apmaiņas mērķis 

2014./2015. 
Aurēlija 
Mīkolaitīte 

Kauņas Vītauta 
Dižā universitāte 

Projekta Lituanistikos (baltistikos) 
centrų, lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo stiprinimas 
(2012.–2014.)/ vieslekcijas par 
lietuviešu un latviešu literatūru 
salīdzinošā skatījumā 

 Liene Lauska  PhD 

Vieslekcijas par latviešu un vācu 
trimdas literatūru vācu valodā 
„Eiropas valodu un kultūras studiju” 
studentiem; vieslekcijas par latviešu 
trimdas literatūru „Baltu filoloģijas 
un kultūras” studentiem 

2015./2016. 

Pēteris Vanags 
Stokholmas 
Universitāte 
(Zviedrija) 

Nordplus projekts/ vieslekcijas 
latviešu valodniecībā 

Liene Lauska  PhD 

Vieslekcijas par latviešu un vācu 
trimdas literatūru vācu valodā 
„Eiropas valodu un kultūras studiju” 
studentiem; vieslekcijas par 
rakstniecību psihoanalīzes skatījumā 
programmas „Rakstniecības 
studijas” studentiem 

Alvīds Butkus 
Šauļu Universitāte 
(Lietuva) 

Erasmus+/vieslekcijas latviešu un 
lietuviešu salīdzināmajā 
valodniecībā 

Aurelija 
Kaškelevičiene 

Helsinku 
Universitāte 
(Somija) 

Nordplus projekts/vieslekcijas par 
latviešu un lietuviešu valodas kā 
svešvalodas mācīšanu 

Laimute Balode 
 

Helsinku 
Universitāte 
(Somija)  

Nordplus projekts/vieslekcijas par 
latviešu un lietuviešu valodas kā 
svešvalodas mācīšanu 

2016./2017. 
Regīna Kvašīte  

Šauļu universitāte 
(Lietuva)  

Lekcija „Baltu literārie kontakti: 
latviešu un lietuviešu dzejas 
atdzejošana” (Baltu vienības dienas 
ietvarpasākums)  

Liene Gūtmane 
Varšavas 
Universitāte(Polija) 

Erasmus+/vieslekcijas par latviešu 
valodas apguvi Varšavas universitātē 

2017./2018. Liene Lauska  PhD 

Vieslekcijas par vācu trimdas 
literatūru vācu valodā  bakalaura 
studiju programmu  „Eiropas valodu 
un kultūras studijas”  un vieslekcijas 
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par  rakstniecības psiholoģiskajiem 
aspektiem „Baltu filoloģija, kultūra 
un komunikācija” studentiem 

Džuljeta 
Maskuļūniene 
 

Šauļu Universitāte 
Erasmus+ vieslekcijas „Lietuviešu 
literatūra no viduslaikiem līdz 
Apgaismības laikmetam” 

Aurelija 
Mīkolaitīte 

Vītauta Dižā 
Universitāte 
(Kauņa) 

Vieslekcijas projektā Lituanistikos 
(baltistikos) centrų, lietuvių 
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų bendradarbiavimo 
stiprinimas par jaunāko lietuviešu 
literatūru 

Egle Žilinskaite-
Šinkūniene 

Viļņas Universitāte  
(Lietuva) 

Vieslekcija par baltu valodu apguves 
tradīcijām, metodēm un iespējām 
Latvijas un Lietuvas universitātēs 
studiju programmas „Baltu 
filoloģija, kultūra un komunikācija” 
studentiem 

Asta Balčiūnaite 
Vitauta Dižā 
Universitāte 
(Lietuva) 

Lekcijas par ilgspējīgu komunikāciju 

Mikhails Diakovs 

Krievu Sociālo 
zinātņu 
Universitāte 
(Krievija) 

Lekcijas par krievu valodu un 
literatūru programmas „Eiropas 
valodu un kultūras studijas” spāņu 
valodas virziena studentiem 

2018./2019. Jurģis Pakeris 
 Viļņas 
Universitāte 
(Lietuva) 

Morfoloģiska aizgūto darbības un 
īpašības vārdu adaptācija baltu 
valodās („Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija” studentiem); 
Periphrastic causative constructions 
in Baltic (studiju programmu  
„Eiropas valodu un kultūras 
studijas”  un „Baltu filoloģija, 
kultūra un komunikācija” 
studentiem) 

 Karloss Kruss  
Meksika (sertificēts 
tulks)  

Lekcija par tulkošanas jautājumiem 
spāņu valodā programmas „Eiropas 
valodu un kultūras studijas” spāņu 
valodas virziena studentiem 

 Kevins Rekss  
Kanādas 
vēstniecība, 
vēstnieks 

Lekcija „Multikulturālisms un tā 
ieguvumi: Kanādas pieredze” 
„Eiropas valodu un kultūras 
studijas” studentiem 

 
1.8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai 
koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 
 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas: 
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1) sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām pētniecības un studiju jomā (skat. 11. 
tabulu); 

2) virziena programmu Erasmus+ sadarbības bilaterālie līgumi (skat. 12. tabulu). 
 

11. tabula 
 

Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām  
pētniecības un studiju jomā 

 
Augstskolas nosaukums/valsts  Sadarbības veidi 
Daugavpils Universitāte, Latvija  Pētniecība 
Latvijas Universitāte, Latvija Pētniecība 
Rēzeknes Augstskola, Latvija Pētniecība 
Ventspils Augstskola, Latvija Pētniecība, kopīga doktorantūras programma 
Kaļiņingradas Imanuela Kanta 
universitāte, Krievija  

Sadarbība krievu valodas un kultūras studiju jomā 

Klaipēdas Universitāte  2015. gada 21. janvārī atjaunots Liepājas Universitātes 
un Klaipēdas Universitātes sadarbības līgums, kā arī 
noslēgta „Vienošanās par konkrētas studiju programmas 
realizēšanu” („Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija”) 

Prāgas Kārļa Universitāte, Čehija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 
Sanktpēterburgas Valsts 
universitāte, Krievija 

Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Stokholmas Universitāte, Zviedrija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 
Šauļu Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 
Varšavas Universitāte, Polija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 
Viļņas Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 
Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā, 

Kopīga starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas 
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” 

12. tabula 
Virziena programmu Erasmus + sadarbības bilaterālie līgumi  

 
Augstskolas nosaukums/valsts  Studiju programmas 
Anadolu Universitāte, Turcija “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta 
Universitāte, Vācija 

“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Hildesheimas Universitāte, Vācija “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
J.Gūtenberga Universitāte Maincā, 
Vācija  

“Eiropas valodu un kultūras studijas” 
“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Karabukas Universitāte, Turcija “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
Klaipēdas Universitāte, Lietuva “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
Lionas trešā Žana Mulāna 
Universitāte, Francija 

“Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Mateja Bela Universitāte Banska 
Bistricā, Slovākija 

“Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Poznaņas Universitāte, Polija “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
Rietumbohēmijas Universitāte, 
Čehija 

“Eiropas valodu un kultūras studijas” 
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Stokholmas Universitāte, Zviedrija “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
“Latviešu filoloģija” 
“Rakstniecības studijas” 

Šauļu universitāte, Lietuva  “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
“Latviešu filoloģija” 

Ščecinas Universitāte, Polija “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skola Elblongā, Polija 

“Eiropas valodu un kultūras studijas” 
 

Varšavas Universitāte, Polija Docētāju un darbinieku apmaiņa 
Viļņas Universitāte, Lietuva  “Eiropas valodu un kultūras studijas” 

“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
“Valodniecība” 

Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
“Latviešu filoloģija” 
“Rakstniecības studijas” 

 
Kopš 2015./2016. st. g. īpaši aktualizējusies sadarbība ar Eiropas universitāšu Baltistikas 

centriem – Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Helsinku Universitāti Somijā, Šauļu Universitāti 
Lietuvā. Sadarbība ar Baltistikas centriem īstenojusies docētāju mobilitātes un pētniecisko 
kontaktu attīstīšanas jomā. 

2015. gada 21. janvārī atjaunots sadarbības līgums ar Klaipēdas Universitāti, kā arī noslēgta 
„Vienošanās par konkrētas studiju programmas realizēšanu”. Noslēgti jauni Erasmus+ 
sadarbības līgumi: ar Poznaņas Universitāti, Ščecinas Universitāti un Varšavas Universitāti 
Polijā, ar Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti Vācijā. 

Turpināta sadarbība ar Imanuela Kanta Federālo Baltijas Universitāti Kaļiņingradā, Krievijā 
– krievu valodas studentu līdzdalība starptautiskajā studentu olimpiādē „The 5th International 
Russian Language, Literature and Culture Competition for the Students from the Baltic Sea 
States”. 

2016./2017. st. gadā aktualizējusies sadarbība ar baltistikas centriem Varšavas Universitātē, 
Poznaņas universitātē, Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti.  

Baltistikas centru sadarbības finansiālo atbalst sniedz Erasmus+ divpusējie līgumi un 
Lietuvas valsts ESF projekts “Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo skatinimas” (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), par tā darbībām un 
rezultātiem sk. interneta vietni www.baltnexus.lt.    

2017./2018. st. gadā noslēgti sadarbības līgumi ar Vītauta Dižā universitāti (Vytauto 
Didžiojo universitetas, Lietuva), Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu (Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, Lietuva) par zinātnisko sadarbību, mobilitāti un starptautiskās zinātniskās 
konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” kopīgu organizēšanu. 
Minētās institūcijas piedalījušās konferences organizēšanā gan 2017./2018. st.g., gan 2018./2019. 
st. g. 

 
LiepU bibliotēkas sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 
 LiepU bibliotēka piedāvā Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība ir izveidota ar 
dokumentu piegādes dienestu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu 
bibliotēkām. 

Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE ir automatizēti tādi bibliotekārie procesi kā 
bibliogrāfisko datu apstrāde, komplektēšana, lasītāju reģistrācija, informācijas vienību 
izsniegšana/saņemšana, pasūtīšana/rezervēšana, attālinātā piekļuve WebPack, mobilais WebPAC 
u. c. LiepU Bibliotēkas elektroniskais katalogs (http://alise.liepu.lv) un Augstskolu un speciālo 
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bibliotēku kopkatalogs (http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) ir pieejami attālināti – 
gan datoros, gan mobilajās ierīcēs. Bibliotēkas elektroniskais katalogs nodrošina vienotu 
bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu gan par krājumu, gan pašu veidotajās lokālajās 
datubāzēs. Attālinātā piekļuve ļauj lietotājam no jebkuras vietas pieslēgties sadaļai “Mana 
bibliotēka” un sekot līdzi grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa 
pagarinājumu, kā arī rezervēt nepieciešamo literatūru vai iestāties rindā pēc tās. 

Gan studentu, gan mācībspēku vajadzībām bibliotēkā tiek piedāvāta bezmaksas datubāzu 
izmantošana, organizējot piekļuvi abonētajām, izmēģinājuma un brīvpieejas datubāzēm LiepU 
datortīklā un ārpus tā. Studentu un mācībspēku rīcībā ir tādas LiepU abonētās tiešsaistes 
datubāzes kā „Letonika”, „EBSCO eBooks Academic Collection”, „EBSCO Academic 
Complete”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web of Science”. 
Ikvienam ir iespēja izmantot arī Bibliotēkas veidotās brīvpieejas datubāzes: Akadēmiskā 
personāla publikāciju datubāze, Promocijas darbu datubāze un Noslēguma darbu datubāze. 
Bibliotēka nodrošina apmācību, uzziņas un konsultācijas informācijas resursu lietošanas un 
pakalpojumu izmantošanas jautājumos. 

 
1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas 

u. tml. 
-  

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 
1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās 
pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, 
attīstības iespēju un plānu apspriešanas procesi:  

1) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti, kas 
tiek analizētas gan mācībspēku sanāksmēs, gan HMZF kopsapulcē 1 x gadā; 

2) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par atsevišķu mācībspēku darba 
kvalitātes novērtējumu, kuru rezultātus problēmgadījumos dekāne un/vai programmas 
direktors individuāli pārrunā ar mācībspēkiem; 

3) studiju programmu ikgadējo plānu, satura izmaiņu apstiprināšana HMZF Domes sēdēs 
un mācībspēku sanāksmēs;  

4) izmaiņām paredzēto programmu satura un organizācijas izvērtējums dekānes 
organizētās darba grupu sanāksmēs; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveides plāna īstenošanas izvērtējums HMZF Domes 
sēdēs 1x gadā, mācībspēku savstarpējā sadarbība vienā zinātņu nozarē. 

Būtiska nozīme ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 
negatīvo iezīmju apzināšanā ir regulārai dekānes un programmas direktoru komunikācijai ar 
studentiem semestra laikā. 

1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 
Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko 
izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

2016. gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–
2020. gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, 
reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas 
augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot 
zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, 
kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības 
mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības 
mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  
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Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 
nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis.  Lai realizētu virsmērķi un 
mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības 
sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam.  

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, 
izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus 
studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju 
plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras 
reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību 
sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, 
studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir 
izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, 
absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa 
nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu 
vadība, dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas 
vadība, kā zinātnes un pētniecības vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir 
LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: 
LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, 
Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas 
komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju virzienu padomēs. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu skat. 13. tabulā.  
 
 
 

13. tabula 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 
Standarti un 

vadlīnijas 
kvalitātes 

nodrošināšanai 
Eiropas augstākās 

izglītības telpā 
(ESG) 1. daļa 

Kā studiju programmas ietvaros tiks nodrošināta ESG ievērošana 

 LiepU Senāta apstiprinātais dokuments 
/ rektora rīkojums 

KVS procedūra 

1.1. Kvalitātes 
nodrošināšanas 
politika 

Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā 
mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības 
un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs 
balstītu Latvijas tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības 
nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG-2015). 
Kvalitātes politika balstās uz LiepU stratēģiju un tajā noteiktajām vērtībām: cilvēks, 
sabiedrība, izaugsme, Latvija. 
Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un darbinieki, atbilstoši 
stratēģiskajiem mērķiem.  

1.2. Programmu 
izstrāde un 
apstiprināšana 

Atbilstoši MK 11.12.2018. noteikumiem 
Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas 
noteikumi” 

S-6-I Studiju programmu izstrāde un 
licencēšana (jaunu studiju programmu 
licencēšana notiek tikai saskaņā IZM un 
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Atbilstoši “LiepU Studiju programmu 
attīstības un konsolidācijas plānam 2018 – 
2023” 
 
Atbilstoši “LiepU pedagogu izglītības 
attīstības plānam 2018–2023” 
 
Atbilstoši “LiepU studiju programmu 
licencēšanas un studiju virzienu 
akreditācijas grafikam 2019. - 2023. 
gadam” 
 
 
 

LiepU apstiprinātajiem dokumentiem) 
Par studiju programmas izstrādes un 
licencēšanas procesu, par atbildīgajiem. 
 
S-7 Studiju kursu izstrādāšana, 
apstiprināšana un izmaiņu vadība 
Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, 
aktualizēšanu un izmantošanu. Procedūrā 
skaidri definēti kursa autora, studiju 
programmas direktora un fakultātes 
dekāna pienākumi studiju kursa izstrādei 
un aktualizēšanai, ka arī noteikta kārtība 
kursa publiskošanai sistēma LAIS. 
Procedūrā noteikta arī kārtība studiju 
kursa un mācībspēka darba novērtēšanai. 

1.3. Studentcentrēta 
mācīšanās, 
pasniegšana un 
novērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
  
 
 
 
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  
 
Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē  
Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 
 
S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta, izsniedzot diplomu 
Procedūrā aprakstīta kārtība, valsts/gala 
pārbaudījumu organizēšanai – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 

1.4.  Studentu 
imatrikulācija, 
studiju gaita, 
kvalifikāciju 
atzīšana un 
sertifikācija 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās. 
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā.  
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās  
Kārtība ārzemnieku uzņemšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās 
pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
pamatstudijās procesa organizācijai – 
atbildības un pienākumi gan studentiem, 
gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem 
 
S-1-I Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
maģistrantūrā un doktorantūrā  
(arī papilduzņemšanai) procesa 
organizācijai – atbildības un pienākumi 
gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas 
darbiniekiem 
 

Nolikums par pamatstudijām un augstākā 
līmeņa studijām  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 
 
 Doktora studiju nolikums  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-1-II Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā vēlākos studiju posmos, 
pārnākot no citas augstskolas vai 
atjaunošanās kārtībā 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu uzņemšana vēlākajos posmos – 
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studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-1-III Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā, ja studējošais maina studiju 
programmu vai studiju formu 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studiju formas vai studiju programmas– 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma 
piešķiršana  
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 
atvaļinājuma 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu atgriešanās no  akadēmiskā  
atvaļinājuma – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un termiņi. 
 
S-3-II Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta nenokārtotu akadēmisko vai 
finansiālo saistību dēļ 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
students tiek eksmatrikulēts finansiālo vai 
akadēmisko parādu dēļ – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites 
kārtība Liepājas Universitātē 
(https://www.liepu.lv/lv/837/kartibas  ) 

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošajiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 

 

Noteikumi par praksi LiepU 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 
 
Ar praksi saistītie dokumenti 
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu vietu 
novērtēšana 
Procedūrā aprakstīta kārtība  prakses 
organizēšanai – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības, dokumenti, termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 
(https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-
studiju-mobilitate ) 
 
 
 
 

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ 
apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs 
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
studentu studiju organizēšanai ārvalstīs – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
pieteikumi, reģistrācija, līgumi, 
salīdzinājuma protokoli un studiju kursu 
atzīšana. 
 



57 
 

Exchange Programme for Outgoing 
Students 
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-
programme-for-outgoing-students 
 
 
 
 
 
 
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 
(https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-
praksu-mobilitate ) 

S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. 
ERASMUS+) uzņemšana LiepU 
Procedūrā aprakstīta kārtība ERASMUS+  
studentu studiju organizēšanai LiepU – 
studentu un darbinieku pienākumi 
pieteikumi, līgumi, lekciju saraksti. 
 
S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ 
prakses organizēšana ārvalstīs 
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
studentu prakses organizēšanai ārvalstīs – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
pieteikumi, reģistrācija, līgumi. 

Stipendiju piešķiršanas nolikums 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts budžeta 
finansētajām studiju vietām 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 

 

Liepājas Universitātes ārpus formālās 
izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 
izglītībā sasniegto studiju  rezultātu 
atzīšanas komisijas nolikums  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi ) 

 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 
 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē 
Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi ) 

S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta, izsniedzot diplomu 
Procedūra aprakstīta kārtība studējošo 
valsts/ gala pārbaudījumu organizēšanai 
un diplomu sagatavošanai. 

1.5. Mācībspēki Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos 
amatos  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi ) 
 
 
 

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase un 
novērtēšana. Procedūrā aprakstīta 
mācībspēku darba kvalitātes novērtēšana 
un iespējamās rīcības nepilnību 
novēršanai.  

1.6. Mācību resursi 
un atbalsts 
studentiem 

Visa informācija par Bibliotēkas 
piedāvājumu pieejama LiepU mājas lapas 
sadaļā 
Bibliotēka: 
Aktuālā informācija par jaunumiem  
(https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates# ) 
Lasītava (elektroniskie katalogi, uzziņas, 
grāmatas, periodika, kopēšana) 
(https://www.liepu.lv/lv#  ) 
Elektroniskie resursi (abonētās datubāzes, 

 A-10-II Bibliotēkas fonda komplektēšana  
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
bibliotēkas fondu papildināšanai, 
pamatojoties uz mācībspēku 
pieprasījumiem par nepieciešamo 
literatūru 
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LiepU E-bibliotēka (datu bāzes, 
elektroniskās grāmatas un periodika,) 
Digitālā pūra lāde (Liepājas kultūra), 
Brīvpieejas e-resursi (Open Access)) 
(https://www.liepu.lv/lv#  ) 
 
Brīvpieejas mācību materiāli           
https://www.liepu.lv/lv/975/brivpieejas-
macibu-materiali un 
https://moodle.liepu.lv/  
 
Brīvpieejas datorklase 

1.7. Informācijas 
vadība 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi  
https://www.liepu.lv/lv/1126/studiju-
virzienu-20162017  
(tiek aprakstīta informācija par studiju 
programmu atbilstību darba tirgum;  
analizēti iepriekšējo periodu studiju 
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie 
nākamajam periodam paredzētie studiju 
virzienu attīstības plāni;  aprakstīti studiju 
virzienam pieejamie resursi (tai skaitā 
finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums studējošo un absolventu 
skaitu; studentu un absolventu aptaujas 
rezultātiem; analizēta programmas 
attīstības plāna izpilde iepriekšējā periodā 
un veidots  programmas attīstības plāns 
nākamajam periodam. 
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija (dekāns, studiju virziena 
vadītājs, programmas direktors), darbinieki 
un studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts 
fakultātes domē. 

 

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

Par studiju programmām un kritērijiem 
uzņemšanai tajās: 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās. 
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā.  
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās  
Kārtība ārzemnieku uzņemšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 
programmu sagaidāmajiem rezultātiem 
un piešķiramo kvalifikāciju: 
https://www.liepu.lv/lv/1133/studiju-
programmas 
 
par izmantotajām pasniegšanas, 
mācīšanās un pasniegšanas un 
vērtēšanas procedūrām, minimālās 
sekmīgās atzīmes 
Liepājas Universitātes ārpus formālās 
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izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 
izglītībā sasniegto studiju  rezultātu 
atzīšanas komisijas nolikums  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  ) 
 
Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikum i) 
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  ) 
 
par absolventu nodarbinātību:  
Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1126/studiju-
virzienu-20162017   

 
 
 
 

1.9. Programmu 
apsekošana un 
regulāra 
pārbaude 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1126/studiju-
virzienu-20162017  
 

VS-1-I Studentu vispārējās 
apmierinātības mērīšana  
Katru studiju gadu 2. semestra sākumā 
teikt veikta Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauja. Aptaujā tiek 
aptaujāti visi LiepU studenti, izmantojot 
LAIS. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU 
KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan 
fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 
studiju virziena vadītājs iekļauj studiju 
virziena pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmas raksturojumā. 
Kopējais studentu viedoklis un komentāri 
pieejami LiepU KVS sistēmā. 
VS-1-II Darba devēju apmierinātības 
mērīšana 
Darba devēju apmierinātību LiepU tiek 
analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu, kā arī 
iekļauj prakses izvērtējuma veidlapā 
 jautājumus par studentu teorētiskajām 
zināšanām, praktiskajām iemaņām un 
ieteikumiem turpmākām studijām un 
darbam. 
 
VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 
Katru studiju gadu tiek teikta arī 
elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu 
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan 
fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 
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studiju virziena vadītājs iekļauj studiju 
virziena pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmas raksturojumā 

 
1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai 

reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas 
izmaiņas (skat. 14. tabulu) 

14. tabula 
 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām, ar kurām ir noslēgti līgumi 
programmu slēgšanas gadījumā 

 
Studiju 
programma 

Augstskola, kurā 
realizēs programmu 

Programma, kurā realizēs 

Baltu filoloģija, 
kultūra un 
komunikācija 

Latvijas Universitāte Bakalaura studiju programma „Baltu filoloģija” 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Latvijas Kultūras 
akadēmija 

Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības 
studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammā 
„Starptautiskie  kultūras sakari”  
(virzieni: Latvija-Lielbritānija, Latvija –Vācija, 
Latvija-Francija) 

Daugavpils 
Universitāte 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā 
„Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” 

Rakstniecības 
studijas 

Latvijas Kultūras 
akadēmija 

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju 
programmas „Māksla” apakšprogrammā 
„Kultūras un starpkultūru studijas” 

Valodniecība Latvijas Universitāte Doktora studiju programma „Valodniecība” 


